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ЗА РЕЙТИНГОМ ООН найщасливішою країною у світі

визнано Данію. З�поміж 150 держав у світовому списку

Україна посідає 87�е місце.

ПАПА Римський Франциск призначив нового главу

уряду Ватикану. Ним став 58�річний італійський архіє�

пископ  П’єтро Паролін.

СЕРЕДНІЙ зріст європейських чоловіків за період з

1870�го по 1980�й рік збільшився на 11 сантиметрів –

з167,5 до 177, 37 см.

УКРАЇНСЬКИЙ колекціонер�ресторатор Арзумян

придбав на аукціоні  список  страв зі  сумновідомого

затонулого лайнера "Титанік".

ІНВАЛІД  без  двох кінцівок Сергій Михайленко

здійснив трикілометровий заплив  на Кременчузькому

водосховищі, подолавши  дистанцію за 1 год 5 хв, і

готується  до запливу на 12 кілометрів.

ДО  21 ВЕРЕСНЯ над територією України можна

навіть без  телескопу  спостерігати  за метеоритним

дощем Персеїди.

ЗА ОСТАННІМИ даними, 55 процентів українців  ма�

ють зайву вагу. Це на 2 відсотки  більше, ніж торік.

Псують фігуру нераціональне харчування і малорухо�

мий спосіб життя.

 НЕЗАБАРОМ на вулицях Москви з’являться лавиці

з написом "Для алкоголіків і наркоманів", "Для бомжів",

"Для хуліганів".

СТОЛИЦЕЮ літньої Олімпіади�2020 вибрано Токіо.

У ЗАКАРПАТТІ стартувала  операція "Документ," в

ході якої даішники прагнуть виявити у водіїв фіктивні

водійські документи.

       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

       (Ò.:  3-15-57; 3-15-34; 3-15-36).

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñ-
íèêà ìàéíà.

     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðà-
âîâå çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ
á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü.

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ
äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó
ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.
У всі дні, крім суботи й неділі
з 8.30  до 17.30 год. і в інші дні
        та час за домовленістю
                            з клієнтом.

Триває передплата
на газету “Мукачево”
на  ІІ півріччя 2013 р.

НАШ
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

61826
Залишайтеся з нами i надалi. Адже

ваша передплата — найвагомiша частка
фiнансового виживання нашої з вами га�
зети.

Пiдписатися на газету “Мукачево”
можна у будь�якому поштовому
вiддiленнi мiста i району або безпосе�
редньо у редакцiї.

Вартiсть передплати – 8 грн.
на мiсяць. Вiдповiдно на 3 мiсяцi —

24 грн.; на пiвроку — 48 грн.;
на рiк — 96 грн.

Дякуємо за пiдтримку.

Редактор газети
“Мукачево” В.ДВОРНИЧЕНКО.

Ç 13 ïî 15 âåðåñíÿ 2013 ðîêó çà
³í³ö³àòèâè Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî Òîâàðèñòâà áäæîëÿð³â-ëþáè-
òåë³â (êåð³âíèê Êðå÷êîâñüêèé
Â.É) òà ï³äòðèìêè ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ìóêà÷åâà Ç.Ç.Ëåíä’ºëà ó
ì³ñò³ íàä Ëàòîðèöåþ â³äáóäåòü-
ñÿ 10-òå – þâ³ëåéíå  Ñâÿòî ìåäó.
Çàïðîøóºìî ìóêà÷³âö³â òà ãîñ-
òåé íàøîãî ì³ñòà.

Îðãêîì³òåò .
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Óêðà¿íö³ äåêëàðóâàòèìóòü
äîõîäè, ÿê â ªâðîï³

З наступного року всі українці, як і мешканці інших
країн Європи, почнуть звітувати перед державою про
свої доходи. Поки цей обов’язок встановили лише для
чиновників і їхньої рідні, але восени Міндоходів хоче
подати до парламенту проект закону про загальне дек$
ларування. У міністерстві кажуть, що технічно для цієї
процедури все вже готово, тому подача декларації для
багатьох людей стане звичайною формальністю. Про$
те серед людей все одно ходять чутки про величезні
черги, в яких доведеться стояти навіть пенсіонерам і
школярам.

Загальне декларування доходів (ЗДД) в Україні тре$
ба запровадити з багатьох причин. По$перше, це пра$
вило давно працює в Євросоюзі. Там для мешканців є
нормою, що раз на рік вони повинні показувати дер$
жаві все, що змогли заробити за цей період. По$друге,
при подачі декларацій люди самі вираховують податки
і розуміють, скільки грошей вони платять бюджету.
Тому вони мають повне право вимагати від уряду звіт
про те, куди було витрачено кошти. По$третє, серед
українців останніми роками з’явилося безліч
«бідняків», які отримуючи мізерну зарплату або вза$
галі не працюючи, їздять на ультрадорогих авто та ре$
гулярно роблять євроремонти. Такі громадяни просто
приховують свої заробітки і не платять податки.

Поки що таких хитрунів схопити за руку нелегко. В
Закарпатті такі, звичайно, є, але часто немає фор$
мальних причин для розслідування. Якщо ж вони при$
ховають доходи при подачі декларації, це буде явним
порушенням. Тому введення ЗДД найбільше  бояться
чиновники, які живуть на неофіційні заробітки.

На думку глави Українського аналітичного центру
Олександра Охріменка, загальне декларування не буде
стосуватися тих, хто працює на одного роботодавця.
«Таких людей у нас більшість, – цитує експерта видан$
ня «Деньги.uа».  – Оскільки декларація подається один
раз на рік, людина має тільки раз на рік отримати дов$
ідку з роботи про заробітну плату та оформити декла$
рацію, яку можна буде подавати поштою або Інтерне$
том».

Як стверджує сайт ZN.UA, технічно податкова служ$
ба була готова до новації ще рік тому. А з січня цього
року в країні запрацювала програма електронного дек$
ларування, за допомогою якої надіслати декларацію
можна, не виходячи з дому.

Але критики, як і раніше, лякають людей величезни$
ми чергами пенсіонерів, які не розуміються на ЗДД і
не знаються на Інтернеті. Дійсно, страшно уявити ба$
бусю, приміром, з Ракошина,  яка намагається склас$
ти декларацію.

Але, за словами міністра доходів і зборів Олександ$
ра Клименка, опублікованими газетою «Сегодня», не$
працюючим особам похилого віку, дохід яких обме$
жується пенсією, «не буде потреби будь$що заповню$
вати». Не мають подавати декларації також непов$
нолітні. Більш того, зараз вирішується питання про
звільнення від ЗДД тих українців, чиї доходи значними
не назвеш.

ß ï³òðèìóþ æèòåë³â Ìóêà÷åâà,
ÿê³ ó ñâî¿õ ïóáë³êàö³ÿõ ó ãàçåò³
«Ìóêà÷åâî» – «Òàì, äå ëåæàòü
ãåðî¿, çàðîäæóºòüñÿ ïàòð³îòèçì»
òà «Íå òðèâîæòå ñïîê³é ìåðò-
âèõ.» âèñëîâëþþòü âïåâíåí³ñòü ó
òîìó, ùî á³ëüø³ñòü ìóêà÷³âö³â íå
äàäóòü ïîãëóìèòèñÿ  íàä âî¿íàìè-
âèçâîëèòåëÿìè, ìîãèëè ÿêèõ  çíà-
õîäÿòüñÿ  â öåíòð³ ì³ñòà. Êîæåí ç
íàñ  âèõîâóâàâñÿ ó äóñ³  ãëèáîêî¿
ïîøàíè äî ìîãèë òèõ,  õòî â³ääàâ
ñâîº æèòòÿ â áîðîòüá³  ç âîðîãîì,
õòî çàñëóæèâ   ñâîºþ ñìåðòþ
òàêó øàíó, ùîá íà ¿õ ìîãèëàõ çàâ-
æäè  áóëè êâ³òè.

ß – «äèòèíà â³éíè». Áàòüêî ì³é
áà÷èâ  ìåíå ëèøå äâà ì³ñÿö³  ï³ñëÿ
ìîãî íàðîäæåííÿ ïåðåä òèì ÿê
éîãî ïðèçâàëè äî â³éñüêà ïåðåä
ñàìèì ïî÷àòêîì Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè. Ï³ñëÿ ïðèøâèäøåíî-
ãî çàê³í÷åííÿ â³éñüêîâîãî ó÷èëè-
ùà â³í ïîòðàïèâ íà ôðîíò, äå âî-
þâàëè òèñÿ÷³ òàêèõ ÿê â³í ÷î-
ëîâ³ê³â, à òàêîæ æ³íîê, ÿê³ çàðàäè
çàãàëüíî¿ ïåðåìîãè íå øêîäóâà-
ëè í³÷îãî, íàâ³òü ñâîãî æèòòÿ.

Âîþâàâ â³í óæå íà òåðèòîð³¿
Ïîëüù³, êîëè îòðèìàâ â³ä íàñ ç
ìàìîþ  ôîòîêàðòêó, ÿêó ìàìà
âèñëàëà éîìó íà ôðîíò ï³ñëÿ âèç-
âîëåííÿ íàøèìè â³éñüêàìè íàøî¿
ð³äíî¿ Â³ííè÷÷èíè. Òàê ïîáà÷èâ
â³í  ìåíå, ï’ÿòèð³÷íó äî÷êó ï³ñëÿ
ðîçëóêè, ÿêó ïðèíåñëà â³éíà.

Â îäíîìó ç æîðñòîêèõ áî¿â â³í
áóâ ïîðàíåíèé ó æèâ³ò.  Â ÷èñë³
áàãàòüîõ ³íøèõ ïîðàíåíèõ  ¿õ ïå-
ðåïðàâëÿëè  ÷åðåç ð³êó Â³ñëó, à
âîðîæ³ ë³òàêè ñêèäàëè áîìáè íà
ïåðåïðàâó. Âñ³ ïîðàíåí³ ³ ò³, õòî ¿õ
ñóïðîâîäæóâàâ çàãèíóëè, òàê ùî
ìîãèë öèõ çàãèáëèõ âî¿í³â íåìàº.
Âñ³ âîíè çàëèøèëèñÿ  òàì, íà äí³
÷óæî¿ ð³êè, òîìó ÿ íîøó êâ³òè ùî-
ðîêó äî  îáåë³ñêà Ñëàâè âî¿íàì –

ПОВАЖАТИ СВІТЛУ ПАМ’ЯТЬ
ПОЛЕГЛИХ

âèçâîëèòåëÿì íàøîãî ì³ñòà, äà-
þ÷è  øàíó ñâîºìó áàòüêîâ³ é
³íøèì á³éöÿì, ìîãèëè  ÿêèõ  çáå-
ðåãëèñÿ  â íàøîìó ì³ñò³, õî÷  âîíè
çàãèíóëè äàëåêî â³ä ñâîãî ð³äíîãî
ì³ñòà, ÿê ì³é áàòüêî â Ïîëüù³.

Ïðàöþþ÷è  ïîíàä 20 ðîê³â âè-
õîâàòåëåì ÃÏÄ  â êîëèøí³é ÇÎØ
¹12, ìî¿ì ïðîâ³äíèì ïèòàííÿì
áóëî «Â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íå âè-
õîâàííÿ  ó÷í³â».

Ó øêîë³ îðãàí³çîâóâàëèñÿ
çóñòð³÷³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ç ó÷àñ-
íèêàìè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè,
íà ÿê³  ÷àññòî çàïðîøóâàëè Ãåðîÿ
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó Ï.Ïî÷óêàë³-
íà, ÿêèé íà òîé ÷àñ æèâ ó íàøîìó
ì³ñò³, îðãàí³çîâóâàëèñÿ åêñêóðñ³¿
â ì³ñòà-Ãåðî¿—Áðåñò, Ëåí³íãðàä,
Êè¿â. Ó÷àñíèê Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿ â³éíè ²âàí Îïàíàñîâè÷ Áó-
êîâñüêèé  ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîê³â
áóâ  ÷àñòèì ãîñòåì ó÷í³â ò³º¿ ãðó-
ïè, ç ÿêîþ  ÿ ïðàöþâàëà. Íà êëà-
äîâèù³ ìîãèëè âî¿í³â áóëè «çàêð³-
ïëåí³» çà êîæíîþ øêîëîþ ³ ó÷í³
øàíîáëèâî  äîãëÿäàëè ö³ ìîãèëè,
à äî Äíÿ Ïåðåìîãè ñòîÿëè  ó ïî-

÷åñí³é  âàðò³ á³ëÿ öèõ ìîãèë, ïðè-
íîñèëè êâ³òè. Çàïðîøóâàëè ó÷í³ ³
ñâî¿õ  ñòàðøèõ ð³äíèõ, ÿê³ òàêîæ
ä³ëèëèñÿ ñïîãàäàìè ïðî  ãåðî¿÷íå
ìèíóëå ñâî¿õ ðîâåñíèê³â, à òàêîæ
ïðî  ïàòð³îòè÷í³  ïî÷óòòÿ, ñàìî-
â³ääàí³ñòü ³ ãåðî¿çì ä³òåé â³éíè,
ÿê³ â ñèëó ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé äî-
ïîìàãàëè äîðîñëèì  áîðîòèñÿ
ïðîòè íåíàâèñíèõ çàãàðáíèê³â,
ïðèñêîðþâàëè Âåëèêó Ïåðåìîãó.

Íå ïàì’ÿòàþ æîäíîãî âèïàäêó
âàíäàë³çìó íà êëàäîâèù³.Íà ìîþ
äóìêó, â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íå , ìî-
ðàëüíå òà òðóäîâå âèõîâàííÿ â íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ ïîã³ðøèëîñü â
îñòàíí³  ðîêè, áî ñòàëè ïåðåâàæà-
òè ð³çí³ øîó, îãëÿäè «Ì³ñ» òà ¿ì
ïîä³áí³ íèçüêîïðîáí³ ðîçâàæàëüí³
çàõîäè òà ïîã³ðøèëàñÿ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü áàòüê³â çà â÷èíêè ¿õ
ä³òåé.

Íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè íåäàâíî
áóëî íàäðóêîâàíî ïðîåêò «Åòè÷-
íî-ìîðàëüíîãî Êîäåêñó ìóêà÷³â-
öÿ», â îäíîìó ç ïóíêò³â ÿêîãî  ïî-
çíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü  ïðîâåäåí-
íÿ çóñòð³÷åé ìîëîä³ ç íèí³ æèâè-
ìè ùå  ó÷àñíèêàìè ³ ñâ³äêàìè
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.
Á³ëüø³ñòü òàêèõ âåòåðàí³â ïîòðå-
áóº  ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè áî ¿ì
óæå çà â³ñ³ìäåñÿò. Çíà÷èòü, ó÷í³-
âñüêó ³ ðîá³òíè÷ó  ìîëîäü ïî-
òð³áíî çàëó÷èòè  äî øåôñüêî¿ äî-
ïîìîãè òàêèì ëþäÿì, äî áëàãî-
ä³éíîñò³ çàðàäè ìîðàëüíîãî ³ ïàò-
ð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ. Äîðå÷íî
áóëî á îáãîâîðèòè ïðîåêò Êîäåê-
ñó ó òðóäîâèõ  êîëåêòèâàõ ³ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà, îáíàðî-
äóâàòè îáãîâîðåííÿ ÷åðåç ì³ñöå-
âó ïðåñó,  òåëåñòóä³þ, à â³äòàê ³ â
äåïóòàòñüêîìó êîðïóñ³ ì³ñüêðàäè.

Â. ÃÎËÒÂ’ßÍÑÜÊÀ,
ïåíñ³îíåðêà-â÷èòåëüêà,

ì.Ìóêà÷åâî.
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333312 âåðåñíÿ 2013 ð.

¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)

ñò.

Çàâòðà, 13 âåðåñíÿ, âèïîâ-
íþºòüñÿ 80 ðîê³â øàíîâàí³é òà
çíàí³é ëþäèí³, ïî÷åñíîìó
ãðîìàäÿíèíó ì³ñòà Ìóêà÷åâà

ØÏÅÍÈÊÓ
Âàñèëþ ²âàíîâè÷ó.
Â³í íàðîäèâñÿ â ñåë³ Æíÿ-

òèíî Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñåðåäíüî¿
øêîëè, ïîñòóïèâ íà ðàä³îòåõí³÷íèé ôàêóëüòåò
Ëüâ³âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó, ÿêèé óñï³øíî
çàê³í÷èâ ó 1957 ðîö³.

Òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü ðîçïî÷àâ ó êîíñòðóêòîðñüêîìó
áþðî «Òåðìîïðèëàä» (ì. Ëüâ³â), à ç 1961 ðîêó – ãî-
ëîâíèé ³íæåíåð çàâîäó «Ìóêà÷³âïðèëàä», ç 1976 ïî
1994 ðîêè – äèðåêòîð çàâîäó «Òî÷ïðèëàä».

Íà âñ³õ ïîñàäàõ Â.². Øïåíèê â³ääàâàâ âñ³ ñâî¿ çíàííÿ
äëÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ, òåõí³÷íîãî ¿õ ïåðåîñíà-
ùåííÿ, âèïóñêó òîâàð³â íàðîäíîãî ñïîæèâàííÿ òà âè-
ð³øåííÿ íàáîë³ëèõ ñîö³àëüíèõ ïèòàíü, çà ùî íàãîðîä-
æåíèé îðäåíîì «Çíàê ïîøàíè» (1977ð.), áàãàòüìà
ãðàìîòàìè ì³ñöåâî¿ òà îáëàñíî¿ âëàäè, éîìó ïðèñâîº-
íî ïî÷åñíå çâàííÿ «Çàñëóæåíèé ìàøèíîáóä³âíèê Óê-
ðà¿íè» (1993 ð.).

Â³í íåîäíîðàçîâî îáèðàâñÿ äåïóòàòîì ìóêà÷³âñü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Çà âàãîìèé îñîáèñòèé âêëàä ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³-
÷íèé ðîçâèòîê ì. Ìóêà÷åâà, ð³øåííÿì ñåñ³¿ ì³ñüêî¿
ðàäè Øïåíèêó Âàñèëþ ²âàíîâè÷ó ïðèñâîºíî âèñîêå
çâàííÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Ìóêà÷åâà»

Â³òàþ÷è þâ³ëÿðà ç 80-òè ð³÷÷ÿì, êîëåãè – ïî÷åñí³
ãðîìàäÿíè ì³ñòà – áàæàþòü éîìó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
ùàñòÿ, çä³éñíåííÿ âñ³õ ìð³é òà áàæàíü.

Â³ä ³ìåí³ «Ðàäè ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí
ì³ñòà Ìóêà÷åâà», éîãî ãîëîâà ª. ÔÅÄ²Â.

ÍÅÏ²ÄÂËÀÄÍÈÉ
ÐÎÊÀÌ!

Â ì³ñò³ áóëà ïðîâåäåí
íèçêà çàõîä³â äî ð³÷íèö³
Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè çà
ó÷àñò³ ÖÀÐ “Ôåí³êñ”,
“Ñò³ìóë”, “Ñóñï³ëüñòâî
âñ³ì”, “Çëàãîäà”. Ïî÷àò-
êîì áóëà àêö³ÿ “Ñ³ì êîëü-
îð³â ìîãî ß”, ÿêà â³äáó-
ëàñÿ íà òåðèòîð³¿ çàìêó
“Ïàëàíîê”. Ìåòîþ àêö³¿
áóëî ïðèâåðíóòè óâàãó
ãðîìàäñüêîñò³  äî ëþäåé
ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.
Àêòèâíó ó÷àñòü ó ïðîâå-
äåíí³ àêö³¿ âçÿëè Â³ëëàøåê
Â³îð³êà, Ìåòçãåð Îêñàíà,
à òàêîæ ìèòåñü ç Óæãîðî-
äà Ìèêîëà ²âàí÷î, òà ùå
16 ÷ëåí³âà àðò-êëóáó «Ïà-
ë³òðà Ñïåêòð» òà ìèòö³â
ì³ñòà. Äîïîì³ã â îðãàí³-
çàö³¿ ñâÿòà äèðåêòîð çàì-
êó  Áåëåêàíè÷ Ìèõàéëî
²âàíîâè÷ òà êåð³âíèêè
â³ää³ëó êóëüòóðè Êîâà÷
Ëþäìèëà ßðîñëàâ³âíà,
Ìîðîç Âàëåíòèíà Àíäð³¿-
âíà, Ãàðíî ïðèêðàñèëè
ñâÿòî ñâî¿ì âèñòóïîì âè-
õîâàíö³ ì³ñüêîãî Áóäèíêó
øêîëÿðà, êåð³âíèê Ïåíñü-
êà Ãàëèíà ßê³âíà, ìèëó-
âàëè îêî ä³â÷àòêà â âèøè-

ЗАВДЯКИ ДОПОМОЗІ ГАРНИХ ЛЮДЕЙ

âàíêàõ. Áàãàòî õòî ç ëþ-
äåé ç îáìåæåíèìè ìîæ-
ëèâîñòÿìè âïåðøå ï³äíÿ-
ëèñÿ íà çàìîê. Öå ñòàëî
ìîæëèâèì çàâäÿêè ìîëî-
äèì ëþäÿì-âîëîíòåðàì,
ÿê³ âèÿâèëè áîæàííÿ äî-
ïîìîãòè ³ íå çàëèøèëèñÿ
áàéäóæèìè äî ïðîáëåì
³íøèõ.

Ïðîäîâæåííÿì ñâÿòà
ñòàëà ïî¿çäêà ëþäåé ç
îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè äî
îçåðà Ñèíåâ³ð. Äîëó÷èâ-
ñÿ äî çàáåçïå÷åííÿ òðàíñ-
ïîðòîì ïî¿çäêè çàñòóïíèê
ì³ñêîãî ãîëîâè Ëàáîø
Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷.

Îñîáëèâà ïîäÿêà ïåðå-
â³çíèêó Áàõò³íó Îëåêñ³þ
Âàñèëüîâè÷ó çà éîãî íåî-
äíîðàçîâó ï³äòðèìêó â
îðãàí³çàö³¿ ð³çíèõ ïî¿çäîê,

òà çà éîãî ÷óäîâèé êîëåê-
òèâ âîä³¿â, ÿê³ çàâæäè àê-
òèâíî äîïîìàãàþòü ó ïî-
¿çäêàõ. ² öüîãî ðàçó íàñ
ñóïðîâîäèâ ÷óäîâà òà

÷óéíà ëþäèíà – íå áàéäó-
æà äî ïîòðåá ëþäåé ç îá-
ìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè
– Ãàïàê Ìèõàéëî Âàñèëü-
îâè÷ âîä³é àâòîáóñà ¹9
(Äîñè). Ïî¿çäêà áóëà ö³êà-
âîþ òà çì³ñòîâíîþ çàâäÿ-
êè òàëàíîâèòîìó åêñêóð-
ñîâîäó, çíàâöþ ñâîº¿
ñïðàâè êåð³âíèêó-ïåäàãî-
ãó êðàºçíàâ÷îãî ãóðòêà
ì³ñòà Øàïîâàëåíêî-Ëåé-
òåð Ëþáîâ³ ²âàí³âí³. Âñþ
ïî¿çäêó ìè ñëóõàëè ö³êàâ³
ðîçïîâ³ä³, ç êîæíèì ñëî-
âîì â³äêðèâàëè äëÿ ñåáå
ùîñü íîâå ïðî ³ñòîð³þ
ð³çíèõ êóòî÷ê³â íàøîãî

Çàêàðïàòòÿ. Çäàâàëîñÿ,
ùî ìàéæå ï³ä êîæíèì êó-
ùèêîì ìîæíà çíàéòè íåé-
ìîâ³ðíî ö³êàâó ³ñòîð³þ
íàøîãî êðàþ íàñò³ëüêè
çì³ñòîâíà-ö³êàâà áóëà åê-
ñêóðñ³ÿ.Â ðîë³ âîëîíòåðà
â ïî¿çäö³ áðàâ ó÷àñòü æóð-
íàë³ñò Êðàâ÷óê Þð³é, çàâ-
äÿêè ÿêîìó ìè ìàºìî
ãàðí³ ñâ³òëèíè íà çãàäêó.
Ùèðà ïîäÿêà âñ³ì, õòî
áðàâ ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³
àêö³¿ òà ïî¿çäêè, â òîìó
÷èñë³ îçäîðîâ÷îìó êîìï-
ëåêñó «Âîäîãðàé» â îñîá³
äèðåêòîðà Ñîáåí³íà-Îëåê-
ñþê Íàòàë³¿ Ìèõàéë³âíè,
òà íå ìåíø âàæëèâîþ º
ìàòåð³àëüíà ï³äòðèìêà
ô³ðìè ÀÂÅ-Ìóêà÷åâî (äè-
ðåêòîð Îëåíè÷ Ìàð³ÿ
Äìèòð³âíà).

Âèáà÷àºìîñü, ÿêùî êî-
ãîñü íå íàçâàëè. Õàé áîã
áëàãîñëîâèòü âñ³õ â ¿õ
äîáðèõ ä³ëàõ.

Ç âäÿ÷í³ñòüþ áàòüêè
ä³òåé, òà ëþäè ç îñîá-

ëèâèì ïîòðåáàìè
ÃÎ «Çëàãîäà»

 8 вересня 2013 року,
світова спільнота відзна�
чає Міжнародний день па�
м’яті жертв фашизму.
Саме на вересень припа�
дають дві дати, пов’язані
з Другою світовою війною:
день її початку  – 1 верес�
ня 1939 року та день її по�
вного завершення – 2 ве�
ресня 1945 року. Власне
тому з 1962 року було
прийнято вважати кожну
другу неділю вересня
Міжнародним днем пам’�
яті жертв фашизму.

Десятки мільйонів лю�
дей різних національнос�
тей стали жертвами фа�
шистської людинонена�
висницької ідеології, заги�
нули на війні, були зни�
щені в концтаборах та гет�
то, померли від ран, хво�
роб та виснаження. Лиха
доля не оминула му�

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÏÀÌ’ßÒÜ ÆÅÐÒÂ ÔÀØÈÇÌÓ

качівців, солдатів війни та
мирних мешканців.

З 14 по 28 травня 1944
року  28 тисяч 584 меш�
канців міста та району,
наших земляків єврейсь�
кої національності було
вивезено до  фашистсько�
го концтабору  Освенцім.

Додому повернулося
після війни кілька тисяч.

 В.о.міського голови,
секретар Мукачівської
міської ради Іван Маняк,
заступник міського голо�
ви Михайло Лабош разом
з керівниками міських
громадських об’єднань

вшанували пам’ять жертв
фашизму покладанням
віночка�пам’яті та запа�
люванням лампадок.

Відділ з питань
внутрішньої політики

Мукачівського
міськвиконкому  для

газети «Мукачево».

ВИСТАВКА ПІСЛЯ ПЛЕНЕРА
У Мукачеві відбудеться виставка творів, ви�

конаних на першому мистецькому пленері
ім.М.Мункачі (Рахів, 17�22 червня 2013 р.)

17 вересня 2013 року, у вівторок, о 18.00 у Му�
качівській картинній галереї відбудеться урочи�
сте відкриття виставки творів Об’єднання мис�
тецтва та культури Карпатського регіону і Това�
риства І.Ревеса виконаних на першому мис�
тецькому пленері ім.М.Мункачі  у Рахові.

Запрошуємо мукачівців та гостей нашого
міста відвідати виставку.

Відділ з питань внутрішньої політики
Мукачівського міськвиконкому

для газети «Мукачево».

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè äíÿìè ñâÿòêóº ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîä-

æåííÿ â³äïîâ³äàëüíèé, âèñîêîïðîôåñ³éíèé  ñï³âðî-
á³òíèê Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

ÃÅÐÖ  Âàñèëü Äìèòðîâè÷
Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Ïðèéì³òü íàø³ â³òàííÿ é íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ ç

ö³º¿ íàãîäè. Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ ³ äîñòàòêó. Óäà÷³ Âàì òà óñï³õ³â ó çä³éñíåíí³
çàäóì³â, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ òà íàòõíåííÿ â ïîâñÿê-
äåíí³é ïðàö³. Íåõàé ùàñëèâîþ áóäå Âàøà äîëÿ ï³ä
Áîæèì ³ ëþäñüêèì áëàãîñëîâåííÿì!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,  êîëåê-
òèâ Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó.



Виконавчий комітет
Мукачівська міська рада

Запрошуємо мукачівців та гостей нашого міста  на Європейський  тиждень  мобільності  2013

під гаслом «Чисте повітря – це Ваш хід», який втретє проходитиме в нашому місті

На нашій пам’яті такої представ�
ницької делегації зі Словенії (не плу�
тати зі Словаччиною) в Мукачеві ще
не було. Минулої п’ятниці перед
міською Ратушею більш як п’ятде�
сят бджолярів�словенців хлібом�
сіллю зустрічали їх мукачівські ко�
леги з міського Товариства бджо�
лярів, головою якого є Валерій Креч�
ковський (на фото). Заступник
міського голови Михайло Лабош
ознайомив гостей з історією і сьо�
годенням міста над Латорицею, по�
бажав їм доброго відпочинку і гар�
них вражень. Дуже добрі спомини
за їх визнанням залишилися в сло�
венців від екскурсії по Мукачеву,
відвідування замку Паланок. Відтак
бджолярі зі Словенії відвідали пле�
мінну пасіку Київського інституту
бджолярства ім. І.Прокоповича в
селі Вучкове Міжгірського району,
хустську пасіку наукового співробі�

«ÍÀ ÒÀÊÓ ÇÓÑÒÐ²× ÌÈ ÍÅ ÑÏÎÄ²ÂÀËÈÑß»
тника Інституту бджо�
лярства Віктора Пап�
па. А на третій день у
Мукачеві побували в
Медовому будинку
Віктора і Людмили Пе�
рестів, зазначивши
що ще такого ніде не
бачили і обов’язково
відкриють подібний в
своєму місті Кобарі, а
також побували на па�
сіках Василя Пара�
щинця, Валерія Креч�
ковського і кандидата
біологічних наук Васи�
ля Гайдара.

На прощання керівник словенсь�
кої делегації Марія Сівец зі сльоза�
ми на очах сказала, що обов’язко�
во чекає мукачівців у гості, але не
впевнена, що зуміє влаштувати їм
такий гостинний прийом, який їм

влаштували мукачівські колеги.
Завтра, 13 вересня, відбудеть#

ся урочисте відкриття X Всеук#
раїнського свята меду, яке три#
ватиме три дні. Ласкаво проси#
мо!

«Мукачівська Ратуша»

ÊÎÐÈÑÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
ÏÐÎ ÌÅÄ

Íàòóðàëüíèé áäæîëèíèé ìåä — óí³êàëüíèé ïîäàðó-
íîê ïðèðîäè, äæåðåëî çäîðîâ’ÿ, êðàñè òà ìîëîäîñò³.
Ìåä áäæîëèíèé âèðîáëÿþòü ³ç ç³áðàíîãî íà ðîñëè-
íàõ ñîëîäêîãî ñîêó — íåêòàðó àáî ïàä³. Âèðîáëåííÿ
ìåäó ïî÷èíàºòüñÿ ðîñëèíàìè ³ çàê³í÷óºòüñÿ áäæîëà-
ìè çà àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ¿õ îðãàí³â ³ ôåðìåíò³â. Òàêî¿
ê³ëüêîñò³ ðå÷îâèí, ÿê ó ìåä³, á³ëüøå íåìàº ó æîäíîìó
ïðîäóêò³ õàð÷óâàííÿ. Öå, â îñíîâíîìó, ïðîñò³ öóêðè, ó
ò. ÷. ãëþêîçà ³ ôðóêòîçà, à ùå â³òàì³íè, á³ëêè ³ â³ëüí³
àì³íîêèñëîòè, îðãàí³÷í³ êèñëîòè, ë³ïî¿äè ³ á³îãåíí³ ñòè-
ìóëÿòîðè, ôëàâîíî¿äè òîùî. Ó ìåäîâ³ íàÿâí³ âñ³ ìàê-
ðî- ³ ì³êðîåëåìåíòè, íåîáõ³äí³ îðãàí³çìó ëþäèíè. Àëå
íàéö³íí³øà âëàñòèâ³ñòü ìåäó ÿê ä³ºòè÷íîãî ³ ë³êóâàëü-
íîãî ïðîäóêòó ïîëÿãàº ó òîìó, ùî âñ³ ðå÷îâèíè ìåäó
ìîæóòü áóòè ïîâí³ñòþ çàñâîºí³ îðãàí³çìîì çà äîïî-
ìîãîþ íàáîðó ôåðìåíò³â (á³ëüøå 10), ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ
áåçïîñåðåäíüî ó ìåäîâ³.

Ìåä ä³ñòàº íàçâó â çàëåæíîñò³ â³ä âèäó ðîñëèí, ç
ÿêèõ ç³áðàíî íåêòàð, íàïðèêëàä: ãðå÷àíèé, ñîíÿøíè-
êîâèé, åñïàðöåòîâèé, ð³ïàêîâèé, êîíþøèíîâèé, ëèïî-
âèé, ç á³ëî¿ àêàö³¿, âåðåñêîâèé òîùî.

Îêð³ì ìåäó, íà ïàñ³ö³ îòðèìóþòü êâ³òêîâèé ïèëîê,
ïðîïîë³ñ, ìàòêîâå ìîëî÷êî òà ïåðãó.

Ðóñëàí Í²Ê²ÒÞÊ

БРАК ЗА...
85 КОПЕЕК
Ðåãèñòðàöèÿ áðàêà â Óêðàèíå

ñòîèò îò 85 êîïååê äî 2500 ãðí.
Òàêîâû äàííûå ìîíèòîðèíãà, ïðî-
âåä¸ííîãî êîððåñïîíäåíòàìè
àãåíòñòâà “Óêðèíôîðì” â îáëàñ-
òíûõ öåíòðàõ Óêðàèíû.

Ðàçóìååòñÿ, èíôîðìàöèþ î òà-
êîé ïî÷òè áåñïëàòíîé ðåãèñòðàöèè
ðàáîòíèêè ÇÀÃÑîâ ñòàðàþòñÿ íå
ðàçãëàøàòü. Òîëüêî â òð¸õ îáëàñ-
òíûõ öåíòðàõ — Çàïîðîæüå, Ëó-
ãàíñêå è Õåðñîíå — íîâîáðà÷íûõ
ãîòîâû ðàñïèñàòü çà ñòîëü ñèì-
âîëè÷åñêóþ öåíó. Ïðè ýòîì íå-
îáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî òàêàÿ öå-
ðåìîíèÿ íå ïðåäóñìàòðèâàåò íè
ìàðøà Ìåíäåëüñîíà, íè èíûõ òîð-
æåñòâ — òîëüêî îòìåòêè â ïàñ-
ïîðòàõ è äîêóìåíò î ðåãèñòðàöèè
áðàêà.

Ñðàâíèòåëüíî íåäîðîãî ìîæíî
çàðåãèñòðèðîâàòü òàêîé æå íåòîð-
æåñòâåííûé áðàê â öåíòðàëüíûõ
ÇÀÃÑàõ ×åðíîâöîâ (20-30 ãðí.)
è Ïîëòàâû (52 ãðí.). Òî÷ü-â-òî÷ü
òàêóþ æå óñëóãó, íî óæå çà 150—
180 ãðí., ïðåäîñòàâÿò æåëàþùèì
â Äíåïðîïåòðîâñêå, Äîíåöêå, Íè-
êîëàåâå, Õàðüêîâå, Ñóìàõ è Èâà-
íî-Ôðàíêîâñêå. À äîðîæå âñåãî
áðàê ïî ñîêðàù¸ííîé ïðîãðàììå
îáîéä¸òñÿ âî Ëüâîâå —351 ãðí.

Ñàìûå äåìîêðàòè÷åñêèå ðàñ-
öåíêè íà áðàêîñî÷åòàíèå ïî ïðàç-
äíè÷íîìó ñöåíàðèþ ïðåäëàãàþò-
ñÿ â ÇÀÃÑàõ ×åðêàññ (116 ãðí.),
Òåðíîïîëÿ (150 ãðí. â áóäíè) è
Ïîëòàâû (190 ãðí.). Îò 600 äî
750 ãðí. ïðèä¸òñÿ çàïëàòèòü çà
áðà÷íûå òîðæåñòâà âî Ëüâîâå,
Äíåïðîïåòðîâñêå è Çàïîðîæüå.
Íó, à äîðîæå âñåãî âñòàòü íà ñâà-
äåáíûé ðóøíèê îáîéä¸òñÿ â Ëó-
ãàíñêå — àæ 1693 ãðí. 99 êîï.
Òàêàÿ ôàíòàñòè÷åñêàÿ ñóììà ïî-
ÿâèëàñü ïîñëå òîãî, êàê â çäåø-
íåì Öåíòðàëüíîì äâîðöå òîðæå-
ñòâåííûõ ñîáûòèé ñäåëàëè ðå-
ìîíò.

Äàæå áîãè íå ìîãóò ñäåëàòü áûâøåå íåáûâøèì.(Ãðå÷åñêàÿ ïîãîâîðêà).Äàæå áîãè íå ìîãóò ñäåëàòü áûâøåå íåáûâøèì.(Ãðå÷åñêàÿ ïîãîâîðêà).Äàæå áîãè íå ìîãóò ñäåëàòü áûâøåå íåáûâøèì.(Ãðå÷åñêàÿ ïîãîâîðêà).Äàæå áîãè íå ìîãóò ñäåëàòü áûâøåå íåáûâøèì.(Ãðå÷åñêàÿ ïîãîâîðêà).Äàæå áîãè íå ìîãóò ñäåëàòü áûâøåå íåáûâøèì.(Ãðå÷åñêàÿ ïîãîâîðêà). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 12 âåðåñíÿ 2013 ð.

¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .



Ñëàâà – òîâàð íåâûãîäíûé, ñòîèò äîðîãî, ñîõðàíÿåòñÿ ïëîõî. (Î. Áàëüçàê).Ñëàâà – òîâàð íåâûãîäíûé, ñòîèò äîðîãî, ñîõðàíÿåòñÿ ïëîõî. (Î. Áàëüçàê).Ñëàâà – òîâàð íåâûãîäíûé, ñòîèò äîðîãî, ñîõðàíÿåòñÿ ïëîõî. (Î. Áàëüçàê).Ñëàâà – òîâàð íåâûãîäíûé, ñòîèò äîðîãî, ñîõðàíÿåòñÿ ïëîõî. (Î. Áàëüçàê).Ñëàâà – òîâàð íåâûãîäíûé, ñòîèò äîðîãî, ñîõðàíÿåòñÿ ïëîõî. (Î. Áàëüçàê).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555512  âåðåñíÿ  2013 ð.

¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)

ñò.

Â ² Ò À ª Ì Î !
На грудях ветерана Ве�

ликої Вітчизняної війни,
голови Мукачівської
міської ради Товариства
інвалідів  війни і Зброй�
них Сил України, гвардії
полковника

Олександра
Михайловича

МІШИНА,
дуже порядної, чесної і

мужньої людини,  кілька
орденів і майже два де�
сятки медалей.  За ними
його бойовий шлях: обо�
рона Кавказу, битва з во�
рогом на полі  ратної сла�
ви під Прохорівкою, виз�

волення столиці України – Києва, де артилерійський
підрозділ,  у якому служив гвардії  старший сержант
Олександр Мішин,  допомагав воїнам Чехословацько�
го військового корпусу долати опір гітлерівців. Він учас�
ник Львівсько�Сандомирської операції, визволяв Ав�
стрію, брав участь у штурмі Берліна й поспішав на до�
помогу повсталим пражанам… У повоєнний час його,
гірничого маркшейдера,   направили в Закарпаття.
Трудився в Березинському шахтоуправлінні, кілька де�
сятків років віддав Кіровськомиу спецкар’єру, мало не
двадцять років очолює Товариство інвалідів Великої
Вітчизняної війни. Він автор кількох поетичних збірок.
Це нічого, що за його плечима осені й осені. Він актив�
но зустрічається з молоддю, розповідає правду про
війну, бойових побратимів, яким не судилося дожити
до Перемоги…

   Сьогодні Олександр Михайлович відзначає свій
День народження, у який кажемо:  Желаем бодрости
всегда и человеческого счастья! Желаем  жить и ни�
когда не замечать,  что годы мчатся. Желаем радости
душевной, успехов в жизни повседневной, здоровья
крепкого всегда, не падать духом никогда!

   Дуже шануючі Вас –
друзі, товариші, вдячні підопічні…

ÍÀ ÌÍÎÃ²¯ ² ÁËÀÃ²¯ Ë²ÒÀ!
Ó ñóáîòó 14 âåðåñíÿ 50-é Äåíü

íàðîäæåííÿ â³äçíà÷àº  íàø äîðî-
ãèé  ñèí, óëþáëåíèé  ÷óäîâèé ÷î-
ëîâ³ê, òóðáîòëèâèé áàòüêî, ïîðÿä-
íèé áðàò

ËÀÑËÎ Â²ÊÒÎÐÎÂÈ×
ÐÎÆÊÎÂÈ×

ç Êëþ÷àðîê.
Ñåðäå÷íî ïîçäîðîâëÿºìî þâ³ëÿðà ç ÷óäîâèì õâèëþþ-

÷èì ñâÿòîì. Íàø ñëàâíèé òà ð³äíèé, íàéêðàùèé  ó ñâ³ò³, ç
òîáîþ íàì çâæäè çàòè øíî é ñâ³òëî. Òè ãàðíèé ãîñïîäàð,
áàòüêî é áðàò ÷óäîâèé. Äàðóºø òóðáîò ó ³ ìîðå ëþáîâ³.
Ñïàñèá³ çà ëàñêó, çà ðóêè óì³ë³ Ùî âì³ºø ï³äòðèìàòè
ñëîâîì ³ ä³ëîì. Çäîðîâÿ õàé ãðàº, ÿê äîáðå âèíî, æèòòÿ
áåðåæè, áî ºäèíå âîíî.Õàé ñâ³òëîþ áóäå æèòòºâà äîðîãà,

Îï³êà  ³ ëàñêà â³ä Ãîñïîäà Áîãà!
Äóæå  ëþáëÿ÷³ òåáå – äðóæèíà Òàìàðà, äîíüêà

Â³êòîð³ÿ, ìàìà , òåùà, Ñåñòðà Ðîçà ç ÷îëîâ³êîì
²âàíîì, øîâãîðèí³ Íàä³ÿ òà  Àëëà ç ñ³ìÿìè, ïëåì³í-
íèêè Õðèñòèíà, Âîëîäèìèð, Êàð³íà òà Àíàñòàñ³ÿ.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâëÿºìî ç ñâ³òëèì þâ³-

ëåºì íàøó  äîðîãó, ãëèáîêî øàíîâàíó,  ìèëó àê-
òèâ³ñòêó ³ áëàãîä³éíèöþ Ìàãäàëèíó Éî-
ñèï³âíó Ãóäàê – ÷ëåíà  Íàãëÿäîâî¿ ðàäè
íàøî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ çè÷èìî ¿é íàé-
ùèð³ø³ ïîáàæàííÿ ì³öíîãî çäîðîâÿ, òâîð÷îãî ³
àêòèâíîãî äîâãîë³òòÿ  òà íîâèõ ³ íîâèõ óñï³õ³â ó
âñ³õ äîáðèõ ñïðàâàõ, ðîäèííîãî ³ îñîáèñòîãî
ùàñòÿ.

Ìóêà÷³âñüêà ãðîìàäñüêà
 îðãàí³çàö³ÿ ³íâàë³ä³â «Çëàãîäà».

СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО!

Ó ö³ äí³ â³äçíà÷àº ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ
çàñòóïíèê ãîëîâè Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêðàéîí-

íîãî ñóäó

²âàí ²âàíîâè÷ ÊÎÒÓÁÅÉ.
 Øàíîâíèé ²âàíå ²âàíîâè÷ó!
Ïðèéì³òü ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç íàãîäè Äíÿ íàðîäæåí-

íÿ! Ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ Âàì íà ìíîã³¿ ë³òà, áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ, ùåäðî¿ äîë³, ùàñòÿ ó æèòò³, òâîð÷î¿ íàñíàãè ó
â³äïîâ³äàëüí³é ðîáîò³ íà áëàãî äåðæàâè! Íåõàé äîëÿ
çáàãà÷óº Âàñ æèòòºâîþ ìóäð³ñòþ, åíåðã³ºþ, íàòõíåí-
íÿì ó äîáðèõ ñïðàâàõ òà ïî÷èíàííÿõ íà íèâ³ ñëóæ³í-
íÿ ð³äí³é Óêðà¿í³!

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó

Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
 Öèìè ñîíÿ÷íèìè îñ³íí³ìè äíÿìè â³äçíà÷àº

ñâ³é ïðåêðàñíèé þâ³ëåéíèé
Äåíü íàðîäæåííÿ ÷àð³âíà ä³â÷èíà –

ïðîâ³äíèé á³áë³îãðàô
ÑËÈÂÊÀ Ëþäìèëà ²ëë³âíà.

 Äîðîãà þâ³ëÿðêî, â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî Âàñ
ç Äíåì íàðîäæåííÿ! Áàæàºìî ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ ³  ëþäñüêîãî ùàñòÿ! Ùîá â æèòò³ ³ â ðîáîò³
çàâæäè ñóïðîâîäæóâàëà óäà÷à! Âàø ïðîôåñ³î-
íàë³çì, çíàííÿ ³ â³äïîâ³äàëüíå ñòàâëåííÿ äî
ðîáîòè âèêëèêàþòü çàñëóæåíó ïîâàãó êîëåã ³
êåð³âíèöòâà. ²íòó¿ö³ÿ ³ ÷àð³âí³ñòü, ðîáèòü Âàñ
îñîáëèâîþ. Çàëèøàéòåñÿ çàâæäè òàêîþ ñàìîþ
äóøåâíîþ ëþäèíîþ!

Ìèðó, çëàãîäè, øàíè, ëþáîâ³ òà äîñòàòêó
Âàì!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî

äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó.

Вітаємо з ювілеєм!
Öèìè äíÿìè â³äçíà÷èâ ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîä-

æåííÿ äîöåíò êàôåäðè ïðîåêòóâàííÿ
âçóòòÿ ³ ìåõàí³êî-òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â
ÔÎÐÄÇÞÍ  Þð³é ²âàíîâè÷.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Ñåðäå÷íî â³òàºìî Âàñ ç ö³º¿ íàãîäè! Áàæàºìî Âàì
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äóøåâíî¿ ãàðìîí³¿ ³ îïòèì³çìó,
óñï³õ³â ó âñ³õ Âàøèõ ïî÷èíàííÿõ, ùàñòÿ ³ äîáðîáóòó
Âàì ³ Âàøèì áëèçüêèì! Õàé çàâæäè íà æèòòºâîìó
øëÿõó Âàñ ñóïðîâîäæóþòü âäà÷à, òâîð÷à íàñíàãà, îï-
òèì³çì òà âïåâíåí³ñòü ó çàâòðàøíüîìó äí³!
Áîæî¿ Âàì áëàãîäàò³, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, óñï³-
øíîãî âò³ëåííÿ âñ³õ íàéñì³ëèâ³øèõ çàäóì³â!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî

äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

Адміністрація Мукачівської центральної районної
лікарні просить Вас надрукувати оголошення про
проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціноч0
ної діяльності в слідуючій редакції:

Мукачівська центральна районна лікарня оголо�
шує конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності
для проведення оцінки з метою надання права
оренди приміщення 25,26,27 на 1 поверсі будівлі
літ. «Б» в гінекологічному корпусі, по вул. Пирого�
ва, 8�13, в м.Мукачево, загальною площею 30,0 кв.
м., з функціональним призначенням � розміщення
аптечного пункту.

Проведення конкурсу о 12.00 год. к.ч.
27.09.2013р. в конференц залі Мукачівської ЦРЛ
за адресою: м. Мукачево, вул. Пирогова, 8�13.

Перелік документів:

МУКАЧІВСЬКА ЦРЛ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
�    заява для участі в конкурсі за формою;
�    копії установчих документів претендента;
�    копії кваліфікаційної документації оцінювачів;
�    копія сертифіката суб’єкта ліцензійної діяль�

ності;
�    інформація про претендента (резюме);
�    пропозиція    щодо    вартості    виконаних

робіт   (калькуляції    витрат пов’язаних з виконан�
ням робіт і термін виконання робіт).

Документи повинні бути прошнуровані, пронуме�
ровані, завірені мокрою печаткою, підписом та по�
даватися в запечатаному конверті.

Пропозиції подавати в планово�економічний
відділ Мукачівської ЦРЛ до 12.00 год. к.ч.
24.09.2013р. за адресою: м. Мукачево, вул. Пиро�
гова, 8�13. Довідки за тел: 2�40�67.

ØÀÍÎÁËÈÂÎ ÇÄÎÐÎÂÈÌÎ!
Ç Äíåì  íàðîäæåííÿ äóæå øàíóþ÷îãî ìóêà÷³âöÿìè ³

ìåøêàíöÿìè ðàéîíó  ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ, ùåäðîãî
ìåöåíàòà ³ âîäíî÷àñ âåëèêîãî äðóãà ä³òâîðè òà ëþäåé ïî-
õèëîãî â³êó

ÌÀØ²ÊÓ Ìèõàéëà Ìèõàéëîâè÷à
Â³í çàâ³äóº ñêðîìíèì ìàãàçèíîì ï³ä âèâ³ñêîþ «Ìÿñíà ëàâêà

Ó Ìàø³êè», ÿêà ðîçòàøîâàíà  ó ëþäíîìó ì³ñö³ íà âóë. Âîç-
ç’ºäíàííÿ. Ïîðÿä —çåëåíèé ðèíîê, äå äåñÿòêè ïðèëàâê³â ç
ì’ÿñíîþ ïðîäóêö³ºþ. ² ö³íè òóò  ìàéæå îäíàêîâ³ ç Ìàø³êè-
íèìè.

Òà â³ä òàêî¿ êîíêóðåíö³¿ Ìàø³êèí ô³ðìîâèé «Êóð÷àê»
ò³ëüêè ðàä³º – ó íüîãî ùîäíÿ ïîêóïö³â âèñòà÷àº, áî ïðàöþº
ï³ä êðàñíîìîâíèì êðåäî «Àáè ùîñü ìàòè — ïîòð³áíî ùîä-
íÿ íàïîëåãëèâî ïðàöþâàòè». Îñü ÷îìó òóò  çàâæäè íà ïðè-
ëàâêó  ñâ³æà ñâèíèíà, ÿëîâè÷èíà, òåëÿòèíà, áàðàíèíà, äî-
ìàøíÿ  ï³êíèöÿ ³ ãóðêà, øîéòè  —  â³äðàçó, òàê áè ìîâèòè, ç
êîë³ñ. À ïðî âèñîê³ êóë³íàðí³ çä³áíîñò³  ãîñïîäàðÿ ëàâêè  ïî
Ìóêà÷åâó õîäèòü äîáðà ñëàâà. Íà ìóêà÷³âñüêîìó ùîð³÷íî-
ìó ôåñòèâàë³ «×åðâåíå âèíî»çàâæäè âèíèêàþòü ÷åðãè çà
ïðèãîòîâëåíèìè Ìèõàéëîì Ìèõàéëîâè÷åì øàøëèêàìè ³
ô³ðìîâèì áîãðà÷åì.À ì³ñüêà ³ ðàéîííà ä³òâîðà  íà ñâÿòà  ³ â
áóäåíí³  äí³ îòðèìóº â³ä «äÿä³ Ì³ø³» ñîëîäê³ ãîñòèíö³. Íå
îìèíàº äîáðîñåðäèé ìåöåíàò  ïîäàðóíêîâèìè  íàáîðàìè ³
ïåíñ³îíåð³â.

Ñàìå çà ñêðîìíó  áëàãîä³éí³ñòü ìóêà÷³âö³ ³ ìåøêàíö³ ðàé-
îíó áàæàþòü ³ìåíèííèêîâ³ ³ éîãî ïðàö³âíèêàì  ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, Áîæî¿ Áëàãîäàò³, ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ ³ óäà÷³ ó âñ³õ äîá-
ðèõ íàì³ðàõ.

Çà äîðó÷åííÿì  ìóêà÷³âö³â
æóðíàë³ñò ²âàí ÊÎÏ×À.

Â²ÒÀªÌÎ!
   Ñó÷àñí³é ä³ëîâ³é, ÷àð³âí³é òà æèòòºðàä³ñí³é ñòàðø³é

ìåäè÷í³é ñåñòð³ ðåàá³ë³òàö³éíîãî â³ää³ëåííÿ Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ÖÐË

Îêñàí³ Ãåîðã³¿âí³ ²ËÜÍÈÖÜÊ²É
âèïîâíþºòüñÿ ïîëóäåíü â³êó. Â³òàþ÷è çîëîòó þâ³ëÿðêó
áàæàºìî ëþáîâ³ òà ðîäèííîãî òåïëà, ùîá äîëÿ ùåäðîþ
äî Âàñ áóëà, ùîá òåïëèõ îñåíåé ñîíÿ÷íå ïðîì³ííÿ â äóø³
áóäèëî í³æí³ ïî÷óòòÿ. Ùîá äîâãî íå òîðêàëàñÿ Âàøèõ
ñêðîíü çèìè ïîðîøà, ùîá áóëè çäîðîâ³ ³ ùàñëèâ³, ùîá
Âè ïðîéøëè ÷åðåç óñå æèòòÿ òàêîþ, ÿê º – ïðèâ³òíà ³
õîðîøà!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ ð³äíèé  òðóäîâèé êîëëåêòèâ
³ Ãàííà Àëìàø³é ç Ãàíäåðîâèö³.

ÇÄÎÐÎÂ’ß ² ÙÀÑÒß!
Íàñòóïíî¿ ñóáîòè â³äçíà÷àº Äåíü íàðîäæåííÿ òàëàíîâè-

òèé þðèñò ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð»
Âàñèëü Âàñèëüîâè÷
ÍÎÂÀÊÎÂÑÜÊÈÉ.

Äëÿ íàñ º ïðèêëàäîì Âàø³ ÷óäîâ³ ÿêîñò³ – òâîð÷à íàñíàãà
³ ëþäÿí³ñòü, ïîäâèæíèöòâî òà åíåðã³ÿ. Íåõàé ïîðÿä ç Âàìè
çàâæäè áóäå òåïëî äðóæí³õ ñåðäåöü òà íåâè÷åðïíå áàæàííÿ
æèòèè ³ ëþáèòè. Õàé ïëèâóòü ó ñåðö³ ïî÷óòòÿ âèñîê³, õàé
æèòòÿ Âàì  äàðóº ñòî ùàñëèâèõ ðîê³â.

   Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ – êîëëåêòèâ
ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð»,ð³äí³, äðóç³…



Ñëàâà – òîâàð íåâûãîäíûé, ñòîèò äîðîãî, ñîõðàíÿåòñÿ ïëîõî. (Î. Áàëüçàê).Ñëàâà – òîâàð íåâûãîäíûé, ñòîèò äîðîãî, ñîõðàíÿåòñÿ ïëîõî. (Î. Áàëüçàê).Ñëàâà – òîâàð íåâûãîäíûé, ñòîèò äîðîãî, ñîõðàíÿåòñÿ ïëîõî. (Î. Áàëüçàê).Ñëàâà – òîâàð íåâûãîäíûé, ñòîèò äîðîãî, ñîõðàíÿåòñÿ ïëîõî. (Î. Áàëüçàê).Ñëàâà – òîâàð íåâûãîäíûé, ñòîèò äîðîãî, ñîõðàíÿåòñÿ ïëîõî. (Î. Áàëüçàê).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555512  âåðåñíÿ  2013 ð.

¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)

ñò.

Â ² Ò À ª Ì Î !
На грудях ветерана Ве�

ликої Вітчизняної війни,
голови Мукачівської
міської ради Товариства
інвалідів  війни і Зброй�
них Сил України, гвардії
полковника

Олександра
Михайловича

МІШИНА,
дуже порядної, чесної і

мужньої людини,  кілька
орденів і майже два де�
сятки медалей.  За ними
його бойовий шлях: обо�
рона Кавказу, битва з во�
рогом на полі  ратної сла�
ви під Прохорівкою, виз�

волення столиці України – Києва, де артилерійський
підрозділ,  у якому служив гвардії  старший сержант
Олександр Мішин,  допомагав воїнам Чехословацько�
го військового корпусу долати опір гітлерівців. Він учас�
ник Львівсько�Сандомирської операції, визволяв Ав�
стрію, брав участь у штурмі Берліна й поспішав на до�
помогу повсталим пражанам… У повоєнний час його,
гірничого маркшейдера,   направили в Закарпаття.
Трудився в Березинському шахтоуправлінні, кілька де�
сятків років віддав Кіровськомиу спецкар’єру, мало не
двадцять років очолює Товариство інвалідів Великої
Вітчизняної війни. Він автор кількох поетичних збірок.
Це нічого, що за його плечима осені й осені. Він актив�
но зустрічається з молоддю, розповідає правду про
війну, бойових побратимів, яким не судилося дожити
до Перемоги…

   Сьогодні Олександр Михайлович відзначає свій
День народження, у який кажемо:  Желаем бодрости
всегда и человеческого счастья! Желаем  жить и ни�
когда не замечать,  что годы мчатся. Желаем радости
душевной, успехов в жизни повседневной, здоровья
крепкого всегда, не падать духом никогда!

   Дуже шануючі Вас –
друзі, товариші, вдячні підопічні…

ÍÀ ÌÍÎÃ²¯ ² ÁËÀÃ²¯ Ë²ÒÀ!
Ó ñóáîòó 14 âåðåñíÿ 50-é Äåíü

íàðîäæåííÿ â³äçíà÷àº  íàø äîðî-
ãèé  ñèí, óëþáëåíèé  ÷óäîâèé ÷î-
ëîâ³ê, òóðáîòëèâèé áàòüêî, ïîðÿä-
íèé áðàò

ËÀÑËÎ Â²ÊÒÎÐÎÂÈ×
ÐÎÆÊÎÂÈ×

ç Êëþ÷àðîê.
Ñåðäå÷íî ïîçäîðîâëÿºìî þâ³ëÿðà ç ÷óäîâèì õâèëþþ-

÷èì ñâÿòîì. Íàø ñëàâíèé òà ð³äíèé, íàéêðàùèé  ó ñâ³ò³, ç
òîáîþ íàì çâæäè çàòè øíî é ñâ³òëî. Òè ãàðíèé ãîñïîäàð,
áàòüêî é áðàò ÷óäîâèé. Äàðóºø òóðáîò ó ³ ìîðå ëþáîâ³.
Ñïàñèá³ çà ëàñêó, çà ðóêè óì³ë³ Ùî âì³ºø ï³äòðèìàòè
ñëîâîì ³ ä³ëîì. Çäîðîâÿ õàé ãðàº, ÿê äîáðå âèíî, æèòòÿ
áåðåæè, áî ºäèíå âîíî.Õàé ñâ³òëîþ áóäå æèòòºâà äîðîãà,

Îï³êà  ³ ëàñêà â³ä Ãîñïîäà Áîãà!
Äóæå  ëþáëÿ÷³ òåáå – äðóæèíà Òàìàðà, äîíüêà

Â³êòîð³ÿ, ìàìà , òåùà, Ñåñòðà Ðîçà ç ÷îëîâ³êîì
²âàíîì, øîâãîðèí³ Íàä³ÿ òà  Àëëà ç ñ³ìÿìè, ïëåì³í-
íèêè Õðèñòèíà, Âîëîäèìèð, Êàð³íà òà Àíàñòàñ³ÿ.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâëÿºìî ç ñâ³òëèì þâ³-

ëåºì íàøó  äîðîãó, ãëèáîêî øàíîâàíó,  ìèëó àê-
òèâ³ñòêó ³ áëàãîä³éíèöþ Ìàãäàëèíó Éî-
ñèï³âíó Ãóäàê – ÷ëåíà  Íàãëÿäîâî¿ ðàäè
íàøî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ çè÷èìî ¿é íàé-
ùèð³ø³ ïîáàæàííÿ ì³öíîãî çäîðîâÿ, òâîð÷îãî ³
àêòèâíîãî äîâãîë³òòÿ  òà íîâèõ ³ íîâèõ óñï³õ³â ó
âñ³õ äîáðèõ ñïðàâàõ, ðîäèííîãî ³ îñîáèñòîãî
ùàñòÿ.

Ìóêà÷³âñüêà ãðîìàäñüêà
 îðãàí³çàö³ÿ ³íâàë³ä³â «Çëàãîäà».

СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО!

Ó ö³ äí³ â³äçíà÷àº ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ
çàñòóïíèê ãîëîâè Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêðàéîí-

íîãî ñóäó

²âàí ²âàíîâè÷ ÊÎÒÓÁÅÉ.
 Øàíîâíèé ²âàíå ²âàíîâè÷ó!
Ïðèéì³òü ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç íàãîäè Äíÿ íàðîäæåí-

íÿ! Ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ Âàì íà ìíîã³¿ ë³òà, áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ, ùåäðî¿ äîë³, ùàñòÿ ó æèòò³, òâîð÷î¿ íàñíàãè ó
â³äïîâ³äàëüí³é ðîáîò³ íà áëàãî äåðæàâè! Íåõàé äîëÿ
çáàãà÷óº Âàñ æèòòºâîþ ìóäð³ñòþ, åíåðã³ºþ, íàòõíåí-
íÿì ó äîáðèõ ñïðàâàõ òà ïî÷èíàííÿõ íà íèâ³ ñëóæ³í-
íÿ ð³äí³é Óêðà¿í³!

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó

Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
 Öèìè ñîíÿ÷íèìè îñ³íí³ìè äíÿìè â³äçíà÷àº

ñâ³é ïðåêðàñíèé þâ³ëåéíèé
Äåíü íàðîäæåííÿ ÷àð³âíà ä³â÷èíà –

ïðîâ³äíèé á³áë³îãðàô
ÑËÈÂÊÀ Ëþäìèëà ²ëë³âíà.

 Äîðîãà þâ³ëÿðêî, â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî Âàñ
ç Äíåì íàðîäæåííÿ! Áàæàºìî ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ ³  ëþäñüêîãî ùàñòÿ! Ùîá â æèòò³ ³ â ðîáîò³
çàâæäè ñóïðîâîäæóâàëà óäà÷à! Âàø ïðîôåñ³î-
íàë³çì, çíàííÿ ³ â³äïîâ³äàëüíå ñòàâëåííÿ äî
ðîáîòè âèêëèêàþòü çàñëóæåíó ïîâàãó êîëåã ³
êåð³âíèöòâà. ²íòó¿ö³ÿ ³ ÷àð³âí³ñòü, ðîáèòü Âàñ
îñîáëèâîþ. Çàëèøàéòåñÿ çàâæäè òàêîþ ñàìîþ
äóøåâíîþ ëþäèíîþ!

Ìèðó, çëàãîäè, øàíè, ëþáîâ³ òà äîñòàòêó
Âàì!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî

äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó.

Вітаємо з ювілеєм!
Öèìè äíÿìè â³äçíà÷èâ ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîä-

æåííÿ äîöåíò êàôåäðè ïðîåêòóâàííÿ
âçóòòÿ ³ ìåõàí³êî-òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â
ÔÎÐÄÇÞÍ  Þð³é ²âàíîâè÷.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Ñåðäå÷íî â³òàºìî Âàñ ç ö³º¿ íàãîäè! Áàæàºìî Âàì
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äóøåâíî¿ ãàðìîí³¿ ³ îïòèì³çìó,
óñï³õ³â ó âñ³õ Âàøèõ ïî÷èíàííÿõ, ùàñòÿ ³ äîáðîáóòó
Âàì ³ Âàøèì áëèçüêèì! Õàé çàâæäè íà æèòòºâîìó
øëÿõó Âàñ ñóïðîâîäæóþòü âäà÷à, òâîð÷à íàñíàãà, îï-
òèì³çì òà âïåâíåí³ñòü ó çàâòðàøíüîìó äí³!
Áîæî¿ Âàì áëàãîäàò³, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, óñï³-
øíîãî âò³ëåííÿ âñ³õ íàéñì³ëèâ³øèõ çàäóì³â!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî

äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

Адміністрація Мукачівської центральної районної
лікарні просить Вас надрукувати оголошення про
проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціноч0
ної діяльності в слідуючій редакції:

Мукачівська центральна районна лікарня оголо�
шує конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності
для проведення оцінки з метою надання права
оренди приміщення 25,26,27 на 1 поверсі будівлі
літ. «Б» в гінекологічному корпусі, по вул. Пирого�
ва, 8�13, в м.Мукачево, загальною площею 30,0 кв.
м., з функціональним призначенням � розміщення
аптечного пункту.

Проведення конкурсу о 12.00 год. к.ч.
27.09.2013р. в конференц залі Мукачівської ЦРЛ
за адресою: м. Мукачево, вул. Пирогова, 8�13.

Перелік документів:

МУКАЧІВСЬКА ЦРЛ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
�    заява для участі в конкурсі за формою;
�    копії установчих документів претендента;
�    копії кваліфікаційної документації оцінювачів;
�    копія сертифіката суб’єкта ліцензійної діяль�

ності;
�    інформація про претендента (резюме);
�    пропозиція    щодо    вартості    виконаних

робіт   (калькуляції    витрат пов’язаних з виконан�
ням робіт і термін виконання робіт).

Документи повинні бути прошнуровані, пронуме�
ровані, завірені мокрою печаткою, підписом та по�
даватися в запечатаному конверті.

Пропозиції подавати в планово�економічний
відділ Мукачівської ЦРЛ до 12.00 год. к.ч.
24.09.2013р. за адресою: м. Мукачево, вул. Пиро�
гова, 8�13. Довідки за тел: 2�40�67.

ØÀÍÎÁËÈÂÎ ÇÄÎÐÎÂÈÌÎ!
Ç Äíåì  íàðîäæåííÿ äóæå øàíóþ÷îãî ìóêà÷³âöÿìè ³

ìåøêàíöÿìè ðàéîíó  ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ, ùåäðîãî
ìåöåíàòà ³ âîäíî÷àñ âåëèêîãî äðóãà ä³òâîðè òà ëþäåé ïî-
õèëîãî â³êó

ÌÀØ²ÊÓ Ìèõàéëà Ìèõàéëîâè÷à
Â³í çàâ³äóº ñêðîìíèì ìàãàçèíîì ï³ä âèâ³ñêîþ «Ìÿñíà ëàâêà

Ó Ìàø³êè», ÿêà ðîçòàøîâàíà  ó ëþäíîìó ì³ñö³ íà âóë. Âîç-
ç’ºäíàííÿ. Ïîðÿä —çåëåíèé ðèíîê, äå äåñÿòêè ïðèëàâê³â ç
ì’ÿñíîþ ïðîäóêö³ºþ. ² ö³íè òóò  ìàéæå îäíàêîâ³ ç Ìàø³êè-
íèìè.

Òà â³ä òàêî¿ êîíêóðåíö³¿ Ìàø³êèí ô³ðìîâèé «Êóð÷àê»
ò³ëüêè ðàä³º – ó íüîãî ùîäíÿ ïîêóïö³â âèñòà÷àº, áî ïðàöþº
ï³ä êðàñíîìîâíèì êðåäî «Àáè ùîñü ìàòè — ïîòð³áíî ùîä-
íÿ íàïîëåãëèâî ïðàöþâàòè». Îñü ÷îìó òóò  çàâæäè íà ïðè-
ëàâêó  ñâ³æà ñâèíèíà, ÿëîâè÷èíà, òåëÿòèíà, áàðàíèíà, äî-
ìàøíÿ  ï³êíèöÿ ³ ãóðêà, øîéòè  —  â³äðàçó, òàê áè ìîâèòè, ç
êîë³ñ. À ïðî âèñîê³ êóë³íàðí³ çä³áíîñò³  ãîñïîäàðÿ ëàâêè  ïî
Ìóêà÷åâó õîäèòü äîáðà ñëàâà. Íà ìóêà÷³âñüêîìó ùîð³÷íî-
ìó ôåñòèâàë³ «×åðâåíå âèíî»çàâæäè âèíèêàþòü ÷åðãè çà
ïðèãîòîâëåíèìè Ìèõàéëîì Ìèõàéëîâè÷åì øàøëèêàìè ³
ô³ðìîâèì áîãðà÷åì.À ì³ñüêà ³ ðàéîííà ä³òâîðà  íà ñâÿòà  ³ â
áóäåíí³  äí³ îòðèìóº â³ä «äÿä³ Ì³ø³» ñîëîäê³ ãîñòèíö³. Íå
îìèíàº äîáðîñåðäèé ìåöåíàò  ïîäàðóíêîâèìè  íàáîðàìè ³
ïåíñ³îíåð³â.

Ñàìå çà ñêðîìíó  áëàãîä³éí³ñòü ìóêà÷³âö³ ³ ìåøêàíö³ ðàé-
îíó áàæàþòü ³ìåíèííèêîâ³ ³ éîãî ïðàö³âíèêàì  ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, Áîæî¿ Áëàãîäàò³, ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ ³ óäà÷³ ó âñ³õ äîá-
ðèõ íàì³ðàõ.

Çà äîðó÷åííÿì  ìóêà÷³âö³â
æóðíàë³ñò ²âàí ÊÎÏ×À.

Â²ÒÀªÌÎ!
   Ñó÷àñí³é ä³ëîâ³é, ÷àð³âí³é òà æèòòºðàä³ñí³é ñòàðø³é

ìåäè÷í³é ñåñòð³ ðåàá³ë³òàö³éíîãî â³ää³ëåííÿ Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ÖÐË

Îêñàí³ Ãåîðã³¿âí³ ²ËÜÍÈÖÜÊ²É
âèïîâíþºòüñÿ ïîëóäåíü â³êó. Â³òàþ÷è çîëîòó þâ³ëÿðêó
áàæàºìî ëþáîâ³ òà ðîäèííîãî òåïëà, ùîá äîëÿ ùåäðîþ
äî Âàñ áóëà, ùîá òåïëèõ îñåíåé ñîíÿ÷íå ïðîì³ííÿ â äóø³
áóäèëî í³æí³ ïî÷óòòÿ. Ùîá äîâãî íå òîðêàëàñÿ Âàøèõ
ñêðîíü çèìè ïîðîøà, ùîá áóëè çäîðîâ³ ³ ùàñëèâ³, ùîá
Âè ïðîéøëè ÷åðåç óñå æèòòÿ òàêîþ, ÿê º – ïðèâ³òíà ³
õîðîøà!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ ð³äíèé  òðóäîâèé êîëëåêòèâ
³ Ãàííà Àëìàø³é ç Ãàíäåðîâèö³.

ÇÄÎÐÎÂ’ß ² ÙÀÑÒß!
Íàñòóïíî¿ ñóáîòè â³äçíà÷àº Äåíü íàðîäæåííÿ òàëàíîâè-

òèé þðèñò ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð»
Âàñèëü Âàñèëüîâè÷
ÍÎÂÀÊÎÂÑÜÊÈÉ.

Äëÿ íàñ º ïðèêëàäîì Âàø³ ÷óäîâ³ ÿêîñò³ – òâîð÷à íàñíàãà
³ ëþäÿí³ñòü, ïîäâèæíèöòâî òà åíåðã³ÿ. Íåõàé ïîðÿä ç Âàìè
çàâæäè áóäå òåïëî äðóæí³õ ñåðäåöü òà íåâè÷åðïíå áàæàííÿ
æèòèè ³ ëþáèòè. Õàé ïëèâóòü ó ñåðö³ ïî÷óòòÿ âèñîê³, õàé
æèòòÿ Âàì  äàðóº ñòî ùàñëèâèõ ðîê³â.

   Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ – êîëëåêòèâ
ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð»,ð³äí³, äðóç³…



Îò áîãàòñòâà ðîäèòñÿ ïðåñûùåíèå, îò ïðåñûùåíèÿ – ñïåñü. (Ñîëîí).Îò áîãàòñòâà ðîäèòñÿ ïðåñûùåíèå, îò ïðåñûùåíèÿ – ñïåñü. (Ñîëîí).Îò áîãàòñòâà ðîäèòñÿ ïðåñûùåíèå, îò ïðåñûùåíèÿ – ñïåñü. (Ñîëîí).Îò áîãàòñòâà ðîäèòñÿ ïðåñûùåíèå, îò ïðåñûùåíèÿ – ñïåñü. (Ñîëîí).Îò áîãàòñòâà ðîäèòñÿ ïðåñûùåíèå, îò ïðåñûùåíèÿ – ñïåñü. (Ñîëîí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 12 âåðåñíÿ 2013 ð.

¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

1. Галас Роман Яношович  – 1970 р.н.
2. Гнатовська Надія Василівна – 1947 р.н.
3. Садова Леонора Володимирівна – 1923 р.н.
4. Жеребак Юстина Юріївна   –  1940 р.н.
5. Ловас Михайло Андрійович   – 1939 р.н.
6. Руссу Іван Григорович  – 1935 р.н.
7. Козманко Ніна Володимирівна  – 1949 р.н.
8. Шуєва Зінаїда Володимирівна  –1925 р.н.
9. Сіроткін Анатолій Фокеєвич – 1936 р.н.
10. Хімінець Йолана Іванівна  – 1936 р.н.
11.Кілб Єлизавета Іванівна  – 1940 р.н.
12.Качайло Олександр Михайлович – 1945 р.н.
13.Барчі Марія Ласлівна –1943 р.н.

Â²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜ
ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 2.09.2013 р.  по  8.09.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

Санаторно�курортне лікування яв�
ляється  одним із видів лікувально�
профілактичної допомоги, особ�
ливість якої полягає в тому, що зав�
дяки комплексу лікувальних заходів
вдається попереджувати хворобу
або вилікувати певні захворювання.

Відповідно до Закону України „Про
загальнообов”язкове державне соц�
іальне страхування у зв”язку з тимча�
совою втратою працездатності  та
витратами, зумовленими похован�
ням” від  18.01.2013 року  № 2240,
для забезпечення здоров”я  застра�
хована особа та члени її сім”ї мають
право на отримання санаторно�ку�
рортного лікування.

Здійснення санаторно�курортного
лікування є особливим завданням,
оскільки від стану здоров”я людини
залежить і рівень її повсякденного
життя і продуктивність праці.

Мукачівська міська виконавча ди�
рекція  Фонду соціального страхуван�
ня з тимчасової втрати працездат�
ності  інформує страхувальників та за�
страхованих осіб про можливість в ІУ
кварталі  2013 року  отримати проф�
ілактичне лікування органів травлен�
ня, органів опору та руху, нервової си�
стеми та хребта, органів кровообігу,
органів дихання на базі санаторно�ку�
рортних  закладів, розташованих в
Євпаторії, Південному березі Криму,
Трускавці, Одесі та в рідному Закар�
патті.

За рахунок коштів Фонду прово�
диться також лікування    дитини в суп�
роводі дорослого за наявності у ди�
тини медичних показань на санатор�
но�курортне лікування.

  Соціальні послуги, що здійсню�

Соціальні послуги, що здійснюються
Фондом соціального  страхування

з тимчасової втрати працездатності
ються Фондом соціального  стра�
хування  з тимчасової втрати пра�
цездатності  Для отримання сана�
торно�курортної путівки застрахо�
ваній особі слід звертатися до
комісії (уповноваженого) із соціаль�
ного страхування за основним
місцем роботи із особистою зая�
вою, медичною довідкою для одер�
жання путівки (форма № 070/о).

Комісією (уповноваженим) із соц�
іального страхування приймається
рішення  про виділення застрахо�
ваній особі путівки в двомісний но�
мер  з частковою оплатою в розмірі
20 відсотків її вартості, для проход�
ження лікування  дитини в супроводі
дорослого – з частковою оплатою
вартості путівки в розмірі 10
відсотків , а для лікування двох дітей
в супроводі дорослого – безкоштов�
но.

Страхувальник не несе ніяких затрат
пов”язаних із  оздоровленням застра�
хованих осіб . Путівки в оздоровчі зак�
лади придбаються Фондом соціаль�
ного страхування у межах асигнувань
установлених  бюджетом   і частково
погашаються застрахованою особою,
яка отримує путівку.

Шановні страхувальники Мукачівсь�
кої  міської виконавчої дирекції  Фон�
ду соціального страхування з тимча�
сової втрати працездатності,   проси�
мо звертатися  за  отриманням  путі�
вок  до оздоровчих закладів та деталь�
ною інформацією щодо порядку   ви�
користання санаторно�курортних пу�
тівок  на ІУ квартал 2013 року.

     Довідки за телефоном 4G36G99.
    Директор Мукачівської міської

виконавчої дирекції М.І.Ламбрух

Глибокий сум огорнув серце директоG
ра Закарпатської обласної дирекції УкраїG
нської пожежно страхової компанії Г.В.РуG
сина  – надто несподівано й передчасно
пішла з життя мати його дружини

Марія Іллівна ДОБОШ
з Нижньої Грабівниці. Вона була жінкою
мудрою, відданою Богові, з усіма жила ві
мирі й злагоді, охоче допомагала нужденG
ним. Двері дому Марії Іллівни в будьGякий
час були  відкриті для всіх, а її добрі пораG
ди ще довго слугуватимуть людям.  СьоG
годні минає 9Gй день,  як ця велика трудіG
вниця відійшла від нас за межу Вічності.
Молимо Бога, щоб прийняв її праведну
душу у Царство Своє. Висловлюємо щире
співчуття рідним та близьким почилої.

    Колектив Закарпатської обласної
дирекції пожежно страхової компанії,

сусіди, односельчани…

Н А К А З
Військового комісара Мукачівського об’єднаного

міського військового комісаріату
м. Мукачево    № 80

Про призов громадян на строкову військову
службу восени 2013 року

1.На підставі Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» та Указу Президен�
та України від 09.11.12 № 635/2012 «Про строки
проведення чергових призовів, чергові призови
громадян України на строкову військову службу та
звільнення в запас військовослужбовців у 2013
році» з 1 жовтня по 30 листопада 2013 року прово�
диться призов громадян України на строкову
військову службу.

2.  Явці на призовну дільницю м. Мукачево і Му�
качівського району для призову на строкову
військову службу підлягають усі громадяни чолов�
ічої статі 1995 року народження, яким в період чер�
гового призову виповниться 18 років, а також   гро�
мадяни,   які   народились   в   1988�1994   роках,   у
яких  закінчилась відстрочка від призову, або які
не призвані раніше на строкову військову службу з
різних обставин.

3.  Усі громадяни, які підлягають призову на
строкову військову службу, зобов’язані прибути на
призовну дільницю Мукачівського об’єднаного
міського військового   комісаріату   за   адресою:
м.   Мукачево,   вул.   Духновича   89   у встановле�
ний час з документами, що зазначені в особистих
повістках. Громадяни, які не отримали особистих
повісток для призову на строкову військову служ�
бу, зобов’язані прибути у військовий комісаріат до
10 жовтня 2013 року, маючи при собі документи,
які засвідчують особу.

4. Усі   особи  призовного  віку,  які   підлягають
призову  на  строкову військову   службу   і   тимча�
сово   перебувають   на   території   м.   Мукачево   і
Мукачівського району, зобов’язані негайно повер�
нутися до місця постійного проживання та з’яви�
тися у військовий комісаріат для проходження при�
зовної комісії.

5.  На підставі Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» керівники
підприємств, установ, організацій, в тому числі
навчальних закладів,   незалежно   від  їх  підпоряд�
кування  і   форми  власності,   зобов’язані відкли�
кати призовників з відряджень для забезпечення
своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються від призову і не
з’являються за повісткою до військового комісар�
іату, несуть відповідальність згідно закону.

О.МОШКОВСЬКИЙ,
підполковник, військовий комісар

Мукачівського  об’єднаного
міського військового комісаріату

На 84Gму році раптово пішла з життя
велика вірниця Православя із Залужжя,
доброзичлива до всіх членів численної
родини, сусідів, односельців жінка

Марія Іванівна МАШІКА.
Вічна їй пам’ять  і Блаженний спокій.
Пам’ятаємо і молимося, аби ВсеG

вишній  дарував душі покійної Царство
Небесне.

Діти, онуки, сусіди із Залужжя.

Колектив Управління Пенсійного фонду
в м.Мукачево та Мукачівському районі
висловлює співчуття начальнику УправG
ління

ГУНГРЕДЕРУ
Вільгельму Вільмошовичу

у з‘язку з важкою передчасною втратою
– смертю батька.

ВИСЛОВЛЮЄМО
ЩИРЕ СПІВЧУТТЯ

ЗЕМЛЯ
У  СПІЛЬНІЙ
ВЛАСНОСТІ
«Належний мені земель�

ний пай перебуває у спільній
власності. Який порядок ко�
ристування земельною
ділянкою, що перебуває у
спільній частковій влас�
ності?»  Іван Медулич.

Володіння, користування
та розпорядження земель�
ною ділянкою, що перебуває
у спільній частковій влас�
ності, здійснюють за згодою
усіх співвласників згідно з
договором, а в разі недосяг�
нення згоди – у судовому
порядку. Договір про спільну
часткову власність на зе�
мельну ділянку укладають
письмово і посвідчують но�
таріально.

   Учасник спільної частко�
вої власності може вимага�
ти виділення належної йому
частки як окремо, так і з
іншими учасниками, котрі
бажають цього, а в разі не�
можливості – вимагати ком�
пенсацію, а також отримати
у володіння, користування
частину спільної земельної
ділянки, що відповідає роз�
міру належної йому частки.
Відповідно до її розміру він
має право на доходи від ви�
користання спільної ділянки,
відповідає перед третіми
особами за зобов’язаннями,
пов’язаними зі спільною зе�
мельною ділянкою, і повинен
брати участь у сплаті по�
датків, зборів і платежів,вит�
ратах з утримання і зберіган�
ня спільної земельної ділян�
ки.

   При продажу учасником
належної йому частки у
спільній частковій власності
на земельну ділянку інші
учасники мають переважне
право її купівлі відповідно до
закону.

Ванда ОЛЕГАШ,
нотаріус



Мукачівський підприє�
мець і водночас затятий
шанувальник мисливсь�
ких дотепних пригод,
організатор приємного
відпочинку на природі Ми�
хайло Михайлович Маші�
ка під‘їхав на власній
автівці у призначений ще
напередодні час – рівно о
сімнадцятій годині. Був
сонячний суботній день.
Мукачево, як і вся Украї�
на, святкувало День Неза�
лежності. А у мисливців
Товариства «Лалівський
колектив «Майорня» сьо�
годні ще одне торжество
– день відкриття полю�
вального сезону на перна�
ту дичину. Є нагода роз�
веселити душу.

Я озброївся фотокаме�
рою і, ми обачливо їдемо
на Пістрялівське озерце.
Ця унікальна місцевість
ніби навмисно створена
природою для розташу�
вання нашої мисливської
бази полювання на диких
качок. Там, як пошепки
повідомила кумова бабця,
качви тієї – хмари! Ще б! У
сотні метрів від нашої
«дислокації» уздовж став�
кового плеса – непрохід�
на смуга очеретів – рай
для гніздування і розмно�
ження дичини. Їжа – поруч.
У озері багато дрібної риб�
ки – делікатесу для качви.

Перша зупинка – біля
коропецької крамниці, що
розташована у самому
приміщені пекарні. Ми�
хайло Михайлович купує
п‘ять духм‘яних, ще теп�
леньких хлібин «дов�
гунців» і ми рушаємо далі.
А мій кермуючий за
«своє». Оце, ( смакує по�
тайки), пішли ми з кумом
на нічне чекання диких

«ÌÀÉÎÐÍß» Â²ÄÊÐÈËÀ ÑÅÇÎÍ ÍÀ ÏÅÐÍÀÒÓ.

кабанів. Була «бабина»
осіння пора року. Саме
дозріли качани кукурудзи
і дині. Свині глибокої ночі
стадами йшли на план�
тації. Я під себе у гущавині
бадилля простелив плащ�
бушлат, поряд поклав
рушницю і, лежачи, чатую.
Довкола темінь, за крок
нічого не видно. Кум Вася
– за десять метрів від
мене. Аж раптом чую ше�
лест і тріск. Прийшли –
міркую про себе, стиска�
ючи в руках рушницю. І тут
зненацька, щось велике і
чорне почало обнюхувати
мене. Я лежу, не ворух�
нусь. І не дихаю. Яка тут
стрільба, аби ще раз до�
дому живим повернути�
ся… Аж раптом – «ба�
бах!» Щось засклеліло і
знову тиша… Вже коли
розвиднілося, ми побачи�
ли на землі краплі крові 6
видно кум поранив дикого
кабана. А ми додому по�
вернулися з чистою по�
рожнечею. За цю «удачу»
кум виклав могорича. В
лагер ми приїхали за
півтора години до «вечір�
ньої зорьки».

В лагері є вдосталь часу,
щоб ще раз підготувати до
відповідальної миті всю
«імуніцію». Тут за столи�
ком сидять члени комісії:
голова мисливського ко�
лективу «Майорця»
В.І.Бабинець, єгер І.І.Хи�
минець, підприємець
М.М.Машіка, які реєстру�
ють зброю та дозвільні на
полювання документи. За
сприяння І.І.Химинця тут
же обладнано вітрину з
Положенням про полю�
вання, з якої можна дові�
датись, що одному мис�
ливцю можна вполювати
тільки одну дику качку.

Поряд аптечка. А під оди�
нокою Грушою, яка кра�
сується на широкому па�
совиську, мисливці змай�
стрували довгий стіл і
підключили холодильник,
в якому охолоджується
мінералка, пиво і ота, яку
ми звемо гм…гм… Все це
чекає своєї миті. Місце
нашого перебування
видає, хіба�що, попеляс�
та димова стрічка, що
цівкою звивається догори.
Тут, на двох триногах ва�
ритимуться юшка і плов.

…Дев‘ятнадцята година
– час починати. Усі за ко�
мандою голови товари�

ства Василя Івановича
Бабинця вишикувалися в
шеренгу на інструктаж.
Слова напуття мислив�
цям звичні: бути обереж�
ними, стріляти тільки вго�
ру, коли птиця злетить; не
відволікатися від полю�
вання, а  йдучи на базу,
розрядити рушниці. І далі
– «треба пам‘ятати, що
справжній мисливець – це
людина, яка повсякчас
дбає про екологію і красу
рідної природи, сприяє
примноженню фауни…
«Ні пуху, ні пера!» –  бажа�
ють поливальникам голо�
ва ревізійної комісії Това�
риства В.І.Микита та єгер
І.І.Химинець.

Голова мисливського
осередку В.І.Бабанець за�
лишається на госпо�
дарстві», а всі інші опоя�
сані патронтажами з руш�
ницями напоготові, пішли
на качки. Ми йдемо уп‘я�
тьох, бо дичина набагато
смачніша, коли вариться
в казані після колективної
праці. Дмитро Гвоздь зі
своїм сином Ігорем,
Андрій Ковач, Ярослав Ку�
рило і я пішли комишами
по той берег ставка.
Йдеться вільно, легко ди�
хається. Андрій Ковач, ви�
передивши нас, перетнув
лівий бік затоки і заліз у
гущу очерету. І тут – «ба�
бах»! Є перший трофей.
«Коли качка злітає під но�
сом, – наставляє 64�
річний ветеран з 10�
річним мисливським ста�
жем Ярослав Курило, –
треба їй дати час, аби зле�
тіла на «зручну» висоту, а
вже тоді стріляти…»

Очеретом пробираємо�
ся в гущавину. За 15 хви�
лин лунає другий постріл.

Цього разу вправність де�
монструє Ігор Гвоздь.
Качка повільно падає да�
леко від берега в озеро. І
тут до виконання своїх
обов‘язків бреться пес
породи дратхаар по кличці
«Маркус». Він уплав добув
трофей і поклав до ніг гос�
подаря. Ще за півгодини
розгортається колонадна
вистава. Сюди – «бах»! І
туди –«ба�бах»! Що не
кажіть, а ці миттєвості –
незабутні. Вистрелили
двадцять патронів і добу�
ли на п‘ятьох – двох качок.
За подібним сценарієм
діяли ще чотири п‘ятірки
мисливських «бригад».

А мені кортить довіда�
тись: «Дві качки на п‘ять�
ох, це  � добре, чи мало?

Цікавлюся у водія –
дальнобійника Віктора
Тоби.

«Буває і за два дні нічо�
го не вполюємо. А тут ра�
зом із зятем Романець
Василем – водієм�
підприємцем встрелили
одну качку на двох. Буде
вдома смачна поливка з
дичини…»

На час повернення усіх
мисливських груп на кож�
ного чекала смачна і сит�
на мисливська вечеря.
Юшку зварив і спеціями
присмачив шеф�кухар
(цю посаду він нікому не
довіряє), він же і голова
Лалівського Мисливсько�
го товариства «Майорня»
В.І Бабинець.

А наступного недільно�
го ранку для тих, хто за�
лишився на нічліг, ще була
«Ранкова зорька». Удачі
всім! Ні пуху, ні пера!

 Іван КОПЧА,
член Національної
спілки журналістів

України.

До чергової частини Мукачівського
міського відділу міліції надійшла інфор�
мація про те, що в період часу з 16.00
до 21.30 год. в місті Мукачеві скоєно
незаконне заволодіння автомобілем
«BMV X5» громадянина Словацької рес�
публіки 2002 року випуску. Автомобіль
був припаркований у дворі за місцем
проживання власника і був незачине�
ний.

Потерпілий під час спілкування з пра�
воохоронцями повідомив, що він підоз�
рює у викраденні автомобіля товари�
ша, з яким  недавно познайомився. Та�
кож 42�річний громадянин Словаччини
розповів, що того вечора, коли від ньо�
го викрали авто, він ще з двома мукач�
івцями сиділи у його орендованій квар�
тирі і випивали. Зненацька один із чо�
ловіків вирішив ще докупити випивки.
Довірившись йому, розповідає потерп�
ілий, я дозволив взяти гроші з моєї бар�
сетки,  та,  очевидно спритний мукачі�
вець разом з гривнями прихопив і  ключі
від мого авто,  адже після того  я його
більше не бачив ні приятеля,  ні маши�
ни.

Для пошуку викраденого автомобіля
в місті був введений оперативний план
«Перехват». При відпрацюванні тери�
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торії працівники сектору карного роз�
шуку під керівництвом начальника
підполковника Ярослава Товкана, вия�
вили викрадений автомобіль у дворі
родичів підозрюваного одного з сіл Му�
качівського району. За попередньою
інформацією, недешевий автомобіль
на іноземних номерах був залишений
зловмисником після того, як останній
зрозумів, що його переслідує міліція.
Окрім того, мукачівськими правоохо�
ронцями було встановлено, що в ніч
викрадення зло�
вмисник на чужому
авто по вул.Духно�
вича здійснив зітк�
нення з автомобі�
лем марки «Жи�
гулі»  і зник.

Наразі оператив�
ники встановлюють
місце перебування
особи, причетної
до викрадення пре�
стижної іномарки.
Проте правоохо�
ронці добре знають
п і д о з р ю в а н о г о ,
адже 25�літній чо�
ловік неодноразово
притягувався до

кримінальної відповідальності і навіть
відбував покарання у місцях позбав�
лення волі.

За фактом незаконного заволодіння
транспортного засобу слідчими
міського відділу розпочато криміналь�
не провадження за част. 1 статті 289
Кримінального кодексу України. Санк�
ція статті передбачає покарання від
3�х до 5�х років позбавлення волі.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВС

Завод «Флекстронікс ТзОВ»,
ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ      ì.Ìó-
êà÷åâî, âóë. Áåðåã³âñüêà-á³÷íà, 4, ÿêèé
âèðîáëÿº åëåêòðîííå îáëàäíàííÿ, ìàº
íàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè â àò-
ìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæå-
ðåëàìè â ìåæàõ çàòâåðäæåíèõ íîðìà-
òèâ³â. Âñ³ çàÿâè, ñêàðãè òà ïðîïîçèö³¿ â³ä
ãðîìàäÿí ÷è ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é
ïðîñèìî íàäñèëàòè ó Ìóêà÷³âñüêó
ì³ñüêó ðàäó, â³ää³ë åêîíîì³êè çà àäðå-
ñîþ - 89600 ì. Ìóêà÷åâî, âóë. Ïóøê³-
íà, 2 (òåë. 2-20-27) ïðîòÿãîì îäíîãî
ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ.

Ñóåòà – ýòî âå÷íîå äâèæåíèå â íåîïðåäåë¸ííîì íàïðàâëåíèè. (Ý. Ñåâðóñ).Ñóåòà – ýòî âå÷íîå äâèæåíèå â íåîïðåäåë¸ííîì íàïðàâëåíèè. (Ý. Ñåâðóñ).Ñóåòà – ýòî âå÷íîå äâèæåíèå â íåîïðåäåë¸ííîì íàïðàâëåíèè. (Ý. Ñåâðóñ).Ñóåòà – ýòî âå÷íîå äâèæåíèå â íåîïðåäåë¸ííîì íàïðàâëåíèè. (Ý. Ñåâðóñ).Ñóåòà – ýòî âå÷íîå äâèæåíèå â íåîïðåäåë¸ííîì íàïðàâëåíèè. (Ý. Ñåâðóñ).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777712  âåðåñíÿ  2013 ð.

¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)

ñò.

Колектив ВАТ “Закарпатське
племпідприємство” та проф'
спілка АПК висловлюють щире
співчуття ветлікарю'бактеріологу,
голові профспілки КУЗЬМІ Вікто'
ру Івановичу та його сім’ї  з при'
воду тяжкої втрати –

смерті МАТЕРІ.
Поділяємо біль важкої втрати і

молимо Всевишнього упокоїти
душу праведної людини у
Царстві Своєму.



 Допоможемо Вам вигідно зняти
або здати в оренду квартиру в Му�
качеві. Тел. 066�0728915

 Здам у найм  2�кімн. квартиру
умебльовану  у районі Окружної.
Тел. 063�2053705, 063�1747370, 066�
402836.

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в новобу�
дові  у центрі міста  на вул. Пар�
канія,  2 усіма зручностями,
умебльована і з побутовою тех�
нікою. Зверт. 050�2158654.

     Здається в оренду частково
умебльована 2�кімнатна квартира
з автономним опаленням  в Росви�
гові. Тел. 0502650432.

Продається магазин�павіль�
йон  на пероні автостанції –
близько 40 кв. м., обладнаний
під торгівлю.

Зверт 0992671906.

     Продам торгову точку на ринку
“Росвигово”, 24 кв.м. Єдіючий
бізне. тел.: 097 677 99 89
     Візьму в оренду  офісне при�

міщення  до 25 кв.м. площею з ре�
монтом. Зверт. 098�1508076.
     Продаються виробничі й офісні

приміщення, а також обладнання по
обробці  природного каменю  (для
виготовлення пам’ятників і т.д.)

Тел. 095�1912128.
     Продаються магазини у Мука�

чеві  на вул. Духновича та в старо�
му Пасажі з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здається в оренду приміщення

під комерцію (магазин, офіс тощо)
на вул Ужгородській, в районі уні�
верситету. Площа – 60 кв. м. ( мож�
ливо частинами).  Тел. 095�1358708.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  тор�

гову площу у магазині «Універсам�
Тарту» на вул. Данченко,2� а у Рос�
вигові.  Зверт.: 050�5530508

Продається окремий про!
мисловий об’єкт  в Мукачеві,
(незавершене будівництво).

    Тел. 095 484 58 82.

Здаються в оренду торгові
приміщення з повним євроре�
монтом, площею 150 кв. м. та 80
кв. м. в центральній частині
Мукачева у старому пасажі біля
магазину «Беатріса», та по вул.
Духновича. Звертатися за тел.:
050 504 86 34, 050 582 00 85.

     Здаються в оренду офісні при�
міщення в районі Паланок.
Т : (03131) 3�15�73, 099�733�91�96.

Здається в оренду магазин
по вул. Пархоменка 47 кв. м.
Тел: 3!24!00, 067!312!37!15

ТЕРМІНОВО:
набираємо будівельників, зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів,опікунок, робіт�
ників на сільське господарство.
Допомога в отриманні поль�
ських шенген та робочих віз,
термінова реєстрація в кон�
сульстві.

Ліцензія МПСП № АВ 389098.
м.Мукачево вул.Недецеї, 2.

Тел. 0975500127,
0501357373

ною пл. 230 кв.м. і житловою�170  кв.м.,
земельна ділянка 4 сотини, є гараж,
господарські приміщення. Стартова
ціна 190 тис . у.о.  Тел. 099�34�62800
     Продається особняк 10 м на 10 м,

3�кімнатний з усіма комунальними
зручностями по вул. Л. Шевцової,3.
Плюс – літня кухня з кімнатою, 7сотин
землі. Тел.066�4670618. 3�94�72.
     Продається добротний будинок

з гаражем та прибудовами в с.
Нижній Коропець по вул. Горького. 25
сотин землі, всі комунікації. Тел.:
095 337 64 50.
     Продається добротний будинок з

гаражем та господарськими прибудо�
вами в  Нижньому Коропці по вул. Горь�
кого, 25 сотин землі, всі комунікації.
Зверт. 095�3376450 (Оксана).
     Продається  2!поверх.  будинок в

смт. Чинадієво по вул. Духновича.
15 сот землі, всі комунікації, виног!
радник, фруктові дерева. Ціна 35
000 у.о. (торг).    Тел.: 099 771 94 55.

     Продается 3�єтажній котедж
общ. площадью 450 кв. м. , распо�
ложенный в г. Хусте на приватизи�
рованном земельном участе пл. 10
соток. Имеются все комунальные
коммуникации. Цена договорная.

Обращ. 099�37�72542.

     Продам, або здам у найм
умебльований будинок в с. Клю!
чарки сімейній парі на договірних
умовах. Звертатися 050!
2733765.

     В селі Обава на центральній вулиці
продається приватизована земельна
ділянка 0,25 га під забудову. Довідки
тел.: 095�840�40�13.
     Продається в Мукачеві (в районі

пивзаводу)  будинок цегляний з усіма
комунальними зручностями і госпо�
дарськими будівлями з загальною зе�
мельною ділянкою 10 сотин. Зверта�
тися 3�64�40, 050�523�08�50.

     На околиці Мукачева(3 км.)  в Ст.
Давидкові, у  500 метрах від траси
Київ�Чоп  2 спарених ділянки (20 со�
тин). Одна ділянка  забудована, дру�
га – для перспективного будівницт�
ва. У будинку – 3 окремі кімнати, дві
кухні, ванна, комора, веранда,
підвал, у дворі – колодязь, каналіза�
ція, електрика, газ, великий сад,
ловгош, виноградник. Ціна – догові�
рна. Зверт 050 17 17 572.

     Продається двохкімнатний буди�
нок  з присадибною ділянкою в с. Коль�
чино. Тел.: 7�10�32.
     Продається недобудований  2�по�

верховий будинок (156 кв. м) у смт.
Кольчино по вул. Шелестівській. Із зе�
мельною ділянкою 20 сотин, виноград�
ник, сад. Стартова ціна 30 тис у.о.
Звертатися по тел. 066�00�46�326.
     Продається земельна ділянка

на Ловачці (5,5 сотин), є сад, виноград�
ник, недобудований підвал.

Зверт. 2�34�80.
     Продається приватизована ділян�

ка 10 сотин в урочищі "Шайби" біля  лісу.
Тел: 050�71�99�704, 2�27�41 Володя.
     Продається  ДЕШЕВО(!) житло!

вий будинок в урочищi Ловачка;
0,03 га приватизованої дiлянки, ви!
ноградник, фруктовий сад.

 Т.: 050!6714841.
     Продається у Лісарні  земельна

ділянка 41 сот. І нежилий будинок. По�
ряд струмок, водоймище. Ціна 33 тис
у.о. Дзвонити 4�26�02.
     Продається приватизована  зе�

мельна ділянка 0,25 га під будівництво
по вул. Червона Гора., с. Лавки.  Тел.
050�5530508.
     Продається земельна ділянка  пл.

0,6 га для садівництва або під забудо�
ву в районі  вул. Великогірної  (недале�
ко від дороги та комунікацій).   Зверт.
095�8610797.
     продається приватизована зе�

мельна ділянка в с. Іванівціна вул. Лесі
Українки, 7 сотин , є фундамент 11х14
м. з будматеріалами.    Є газ. Світло,
поряд річка.

 Тел. 095�3283911, 0502739597
     Продається  (НЕДОРОГО!) ділянка

під забудову у селі Ракошино. Комуні�
кації поряд. Тел. 050�1010969.
     земельна ділянка під забудову 10

сотин в районі Паланку, "нульовий"
фундамент. Всі дозвільні документи.
Ст. ціна 11 тис. у.о.

Звертатися 4�26�02, 063�8024888.
     Продається земельна ділянка з

дачним будинком  в районі урочища
"Ловачка" (поряд з пекарнею). Ціна
договірна . Звертатися тел.. 2�32�95,
0�95�8413436.
     Продається приватизована дачна

ділянка у районі  вул. Північної (коопе�
ратив "Автомобіліст") , 4 сотини, є буд�
ка з верандою, сад, виноградник,
світло, балонний газ.

Зверт. 066�150�14�18.

 ÇÂÅÐÒÀÉÒÅÑß ÇÀ ÀÄÐÅÑÀÌÈ:     ì.Ìóêà÷åâî, âóë.Ìèðó, 19 «À», êàá. 2 (ðåêë.â³ää³ë). Òåë./ôàêñ:  2-32-46; âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè).     Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: 5-47-68.5-47-68.5-47-68.5-47-68.5-47-68.

ÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍß
  Ïðîäàæ

“Íàéá³ëüø ö³ííèì äëÿ òèõ, õòî ðîáèòü ãðîø³, º ñâîº÷àñíî îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ”. (À.Ìîðãàí, àìåðèêàíñüêèé ì³ëüÿðäåð.)88888
ñò.

  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

     Ïðîäàºòüñÿ 1-ê³ìí. êâàðòèðà
íîâîãî ïëàíóâàííÿ, 39 êâ ì. íà âóë.
Ðóñüê³é íà 4-ìó ïîâåðñ³ 5-ïîâåðõî-
âîãî áóäèíêó. Ï³äãîòîâëåíà äî ºâðî-
ðåìîíòó. Çâåðò. 0660242524.
     Продається  дешево 1�кімнатна

квартира (5х6 м.), кухня, сарай, огород
в Берегові на вул. І. Франка, 59�4 «А»
(біля кінотеатру, недалеко від басей�
ну. Подробиці –по телефону 097�
7383936, 066�0561825.
     Квартира 1�кімн. квартира по вул.

Руська  на 4�му поверсі 5�ти поврехо�
вого будинку, 41 кв. м., два балкони,
нове планування, вставлені вікна,
двері, нова електропроводка.

 Тел.: 066 024 25 24. (15 тис. у.о.).
     Розміняю 2�кімн. квартиру з усіма

комунальними зручностями  у цент�
ральній межі міста з городом і палісад�
ником на 1�кімнатну  з усіма зручнос�
тями (крім вул. Франка) з незначною
доплатою. Звертатися 050�9141031
     Продається 2�кімнатна квартира  в

Мукачеві на вул. Одеській (ДОС) пл. 43
кв.м., 2 балкона, євроремонт, автон.
опалення. Дзвонити 050�9444185.
     Продається  2�кімн. квартира (54

кв.м.) у цегляному будинку  на вул. К.Ка�
рого у затишному місці. Євроремонт,
автоном. опалення, паркет, роздільні
кімнати, балкон, велика лоджія – все
засклене. Дзвонити 0502313973.
     Терміново продам 2�кімнатну квар�

тиру на 4 поверсі 5�поверхового цег�
ляного будинку на вул. Чернишевсько�
го в Мукачеві, р�н Паланок. Вартість �
23 тис. у.о. Кімнати окремі, два балко�
ни, лоджія, є кладовка. Ванна та туа�
лет окремо. Великий коридор.

Переваги: квартира тепла, розта�
шована у зеленому районі міста. По�
руч садочок та вищий навчальний зак�
лад. Є кілька магазинів. Від кінцевої
зупинки автобуса � 5 хв. Хороші сусіди.
Із балконів квартири видно замок «Па�
ланок».

Стан квартири: потрібен ремонт,
центральне опалення відімкнене.

Тел. 0506001388 Альона.

      Продається  або розмінюєть�
ся  на 2�кімн. квартиру в Мукачеві з
доплатою будинок  в Чинадієві  на
вул. Гойди 9152 кв.м.) 15 сотин
землі, літня кухня (Ціна договірна)

Зверт.  0663800128.

     Продається 2�кімнатна квартира
50 в. м. на 5�му поверсі 9�поверхового
будинку  в районі педінституту.  Вікна –
на тиху зелену зону.       В квартирі –
паркет, кахель, домофон. Ціна 26 тис.
у.о.  Дзвонити 099 946 37 90
      Продається  2�кімн. квартира  у

цегляному будинку на 3�му поверсі,
космет. Ремонт. Тел. 050�7626384.
     Продається  квартира– 37 кв. м. на

другому поверсі цегляного будинку в
районі "Пентагона".  Т. 050�9847337.

     Продається 2!кімн . кварти!
ра  (58 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. Ціна
договірна.
Т. 095!4604332, 0954751346.

     продається КВАРТИРА  160 кв. м. у
самому центрі міста. Чеський будинок
з євроремонтом. Зверт. 095�3506694.
     Продається  2�кімнатна квартира

в Мукачеві  на вул. Одеській, 4�й, 2 по�
верх 4�поверхового будинку. Дах над�
ійно критий. Автономне опалення, ме�
талопластикові вікна і нові двері.
Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.

     Продається або розмінюєть!
ся на 2!х кімнатну квартиру  бу!
динок у с.Дiлок на вул.
Гагарiна,98, плюс земельна
дiлянка площею 1 га, госпо!
дарськi будiвлi, сад.

Зверт. по тел.  096 442 17 35.

     Продається недорого невели�
кий будиночок у Мукачеві.

Дзвонити 095�137�70�56.
     Продається  добротний  гарний

будинок чеської побудови і плану!
вання,  заг. пл. 200 кв.м.,  ЄВРОРЕ!
МОНТ, дорогі меблі, гараж на два
авто, бруківка, Держ . Акт на земель!
ну ділянку. Ціна за домовленістю.

Зверт. 050!66!05022.
     Терміново продається 2 кім. квар�

тира на 3 поверсі 40 м.кв., середній
стан, стартова ціна 13500 у.е.

Тел. 0661543416
     Продається особняк у центральній

частині м. Свалява – двоповерховий
спарений будинок  на два входи (за�
гальна площа 270 кв.м., житлова�128
кв.м., 2 холи, літня кухня, зимовий сад,
зем. ділянка 4,3 сотки. Т. 0507224512
     будинок в центрі Мукачева загаль�

     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ äî-
ðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà Iòàëiÿ).
Öiíà äîãîâiðíà. Çâåðò.: 0955338189.

  Îðåíäà

     УТЕПЛЕННЯ  ЖИЛИХ І
ПРОМИСЛОВИХ СПОРУД
ПЕРЛІТОВОЮ ШТУКАТУР!
КОЮ. Екологічно, швидко,
надійно!

Звертатися: 0505013003,
067!5413003,063!4133131.

     ВЕЛОТРЕНАЖЕР.  Звертатися за
тел 3�54�37. 050�8215529.
     Продаються два кольорові теле�

візори ,б�к. «Електрон»  і «Весна» у ро�
бочому стані. Тел. 3�50�84.
     Продається  4�секційний котел для

опалення будинку (на дровах) (23 RdN)
200�250 кв.м. чеського виробництва
марки VIADRUS.  Тел. 095�8644642.

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

 «Лідер!306  МОНО»
Зверт. 050!68!50818.ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

НА РОБОТУ
слюсарі, сантехніки, елект�

рики на постійне місце
роботи. Інформація

по тел. 0509425800.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099!3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

К

     Продається «Хюндай Матрікс»,
2008 р. в хорошому технічному стані.�
Сріблясто�сірого кольору, повна ком�
плектація. Ціна договірна

 Тел. 0509509873
     Продається «Шкода�Октавія» 4х4

(біла, в доброму стані) та бджолопас�
іка. Довідки тел.: 097! 474–81!81.
     Продається  «Шкода�Октавія»

білого кольору  в доброму технічному
стані та бджоло пасіка у с. Вишково
Хустського району. Тел.  0974748181.
     Продається  "Москвич"�2140  з

ст. ціною 500 у.о.  с. Н. Давидково, вул.
Набережна, 36. Зверт. 0509710433.

  Êóïëþ

  Продаються 2 крысла б/к у хо�
рошому стані “ракушка” темноко�
ричневого кольору).

Тел.: 099 059 18 84
      Металева плита «Алма�Ата» на

рідкому паливі, та плита «Перемо�
га». Тел. 4�10�09.
     Для любителів собак пропону�

ються цуценята.
Зверт 066�034 30 33.

     Телевизор фирмы
PANASONIC 17 system/ russin
text CATVHXPER!band tx!21 FIT,
экран 52 см диагональ. Цена
750 грн; хорошее состояние.
Моб тел.: 0508855557 Алла
     Пылесос lG cyking 2000 w c

голосовой информацией о ре!
жимах, серия V!K8501CTU, но!
вый. Цена 500 грн . Конт. теле!
фон: 0508855557
     микроволновая печь фирмы

SHARP КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА.
ЦЕНА 450, очень в хорошем со!
стоянии. Телефон: 0508855557

     Продаються  кімнатні квіти  «Мо�
нетне дерево» висотою понад 1 м.,
кактус — до 1 м. Кущовий фікус.

Зверт. 0990537823.
     Продається периста пальма

фінік  канарський. Тел. 0990320333.
     Продаються меблі (спальний

комплект) у хорошому стані.
Зверт. 095�2055531.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ШУКАЮ РОБОТУ
Інженера з охорони праці, на�

чальника (інспектора) відділу
кадрів. Освіта 6 досвід роботи,
посвідчення, знання законодав�
ства України, володіння ПК.

Зверт. 050!130!8894.

     2�х, 3�х кімнатну квартиру. Дзво�
нити 0673126837.
     1�2�кімн. квартиру у центрі

міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

  Ðîáîòà

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
 По догляду за одинокими та

престарілими людьми, які меш�
кають у власному житлі.

Зверт. 066!0343033.

  Продаються  дві дійні кози і
дві козочки. Дзвонити 0992175426.

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
по прибиранню приватного

житла та догляду за
кімнатними рослинами.
Дзвонити 0993755221.

Мережа бару!піцерії
 “Спорт!бар “ДОПИНГ”+

”Бобо!піца”
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

бажаючих працювати

БАРМЕНАМИ
та ОФІЦІАНТАМИ.

Пропонуємо безкоштовне на�
вчання даним професіям, ви�
соку заробітну плату (плюс про�
цент від виручки) та офіційне
працевлаштування

Зверт. 066 369 72 72

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ –

у власний будинок в
с.Ракошино. Охайна та порядна

дівчина чи жінка віком
до 40 років.

Тел.: 050 885 55 57 (Алла)

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
МАЙСТЕР З ВИГОТОВЛЕННЯ

МЕТАЛО!ПЛАСТИКОВИХ
ВІКОН ТА КОНСТРУКІЦІЙ

Тел.: 095 897 05 91

НАДАЄМО
ГРОШОВІ ПОЗИКИ
 під заставу без довідки

про доходи .
Тел.: 0661543416

Продаются промышлен!
ные двохигольчатые ро!
ликовые швейные маши!
ны Minerva в хорошем со!
стоянии.

 Тел.: 050 101 38 96;
063 848 63 10

     Продається дача в районі вул..
Північної. Сад, виноградник. Є коло�
дязь. Поряд світло, газ.

Дзвонити 4�23�16.
     Продається  недорого садова

ділянка 5, 5 сотини у районі Ловачки
(одна з кращих міських околиць Мука�
чева) До автобусної зупинки 200�300
грн. Є підвал, виноградник, фруктовий
сад.

 Звертатися м.Мукачево, вул. Миру,
65 кв 5. Алмаші М.
     Продається будинок в Мукачеві

на  вул.  Л. Шевцової , пл75 кв. м. госпо�
дарські  прибудови, всі комунальні ко�
мунікації. Гараж, літня кухня, 5 сотин
землі. Ціна по домовленості.

Зверт 099�3094492.

     Продаються кімнатні квіти
(«тещин язик»), 15 шт. висотою 1 м
і більше. Зверт. 3�54�96.

ПРИЙМУ НА РОБОТУ
ПЕКАРІВ

Конт тел. 050!1003088.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ДИСПЕТЧЕРА ТАКСИ

Обращаться
по тел. 050!6705555.



ПАТ «Мукачівському заводу ЗБВіК»

 ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:
� формувальники залізобетонних виробів – 4 чол.;
� верстатники деревообробних верстатів – 6 чол.
   (посвідчення або ПТУ);
� машиніст (кранівник) баштового, козлового,
     мостового кранів – 1 чол.;
� інженер  виробничо�планового відділу
    по залізобетону. З будівельною вищою освітою.;
� токар;
� рамник пилорами Р�63;
� рамник стрічкової пили;

За довідками звертатися за адресою:
м. Мукачево, вул. Духновича, 105 (завод ЗБВіК

біля з/д переїзду) Тел.: 2-15-85

Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999912  âåðåñíÿ 2013 ð.

¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)¹ 36 (987)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

     Терміново продається 1 к. квартира, 38,8 кв.м., в
р�ні "Росвигово", цегляний будинок, середній стан,
ст.ціна 17000 у.о., торг. 0661543416
     Продається 2 к. квартира, 3 поверх, 45 кв.м., в р�

ні "Підгоряно", ст.ціна 18000 у.о., торг. 0661543416
     Терміново продається 1 к.квартира, 1 поверх, 33

кв.м., в р�ні "Доси", ст.ціна 13500 у.о. 0661543416
     Продається старий декоративний кірпіч 1850

року, в кількості 12000 шт., ціна договірна, 0661543416
     Продається або здаеться в оренду восьмигрян�

ник на ринку ГІД при вїзді на овочевий базар, пл. 30
кв.м., ціна договірна � 0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

     Продаж скла: віконного (2,3,4,5,6,8,10 мм),
візерункового, енергозберігаючого, антибліково-
го,тонованого, тріплекс, лакобель та дзеркал різних
форм та відтінків

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

     Прирізка, вигинання та доставка скла
     Професійна обробка, свердління отворів, фа-

цет
     Художня обробка, піскоструй
     Ультрафіолетова поклейка виробів зі скла
     Продаж обладнання для обробки скла та виго-

товлення склопакетів.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачене реєстраційне посвідчення реєстратора

розрахункових операцій  (ДАтЕС) заводський номер ДШ
03002223 фіскальний №0709003149, вважати недійсним.

Управляюча компанія
ТОВ "І.Т.В. Сервіс Плюс"

прийме на роботу працівників
на наступні посади :

� інженер по охороні праці та техніці безпеки;
� бухгалтер;
� бухгалтер�комірник;
� касир;
� секретар�діловод;
� слюсар�сантехнік;
� електрик;
� водій.

Звертатися по суботах з 10.00 год. по 12.00
год. до заступника директора за адресою :

м.Мукачево, вул.Ужгородська, 17.



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³” îáë³êîâóº Âàø³ âèêëèêè: êîæåí äåñÿòèé – ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!!!. Òåë.: , 5-33-33.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

36 (987)36 (987)36 (987)36 (987)36 (987)
 10 10 10 10 10 12  âåðåñíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ñ÷àñòëèâ òîò. êòî ñ÷÷èòàåò ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì. (Ã. Ôèëäèíã).Ñ÷àñòëèâ òîò. êòî ñ÷÷èòàåò ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì. (Ã. Ôèëäèíã).Ñ÷àñòëèâ òîò. êòî ñ÷÷èòàåò ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì. (Ã. Ôèëäèíã).Ñ÷àñòëèâ òîò. êòî ñ÷÷èòàåò ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì. (Ã. Ôèëäèíã).Ñ÷àñòëèâ òîò. êòî ñ÷÷èòàåò ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì. (Ã. Ôèëäèíã).

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

×åêàºìî Âàñ çà àäðåñîþ: ì.Ìóêà÷åâî, âóë. ßð.Ìóäðîãî, 1-3
òåë.: 4-30-34; 5-46-31

   Äîäàòêîâ³ âíåñêè  äîïóñêàþòüñÿ.
% ñïëà÷óþòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî Ïðè äîñòðîêîâîìó ðîç³ðâàíí³ äîãîâîðó % íå íàðàõîâóþòüñÿ.
Ì³í³ìàëüíà ñóìà âêëàäó 1 000,00 ãðèâåíü. Ì³í³ìàëüíà ñóìà ïîïîâíåííÿ 500,00 ãðèâåíü.

ÄÅÏÎÇÈÒÍ² ÂÊËÀÄÈ
ÍÀÑÅËÅÍÍß

ÀÊÖ²ß!!!

ÀÊÖ²ß!!!

Ó ÃÐÈÂÍ² – 18,5 % Ð²×ÍÈÕ
Ó ÄÎËÀÐÀÕ ÑØÀ – äî 8 % Ð²×ÍÈÕ

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

11.15 "×àñ îá³äàòè!". 11.55 "Äîáðîãî
çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.40, 14.55 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20, 00.20 Ò/ñ "Õàòíÿ ðîá³òíèöÿ".
14.15 "Ñë³ä". 15.10, 23.30 Ò/ñ "ßñì³í".
16.00 "Ó íàø ÷àñ". 17.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 17.45, 00.50 "Äàâàé îäðóæè-
ìîñÿ!" 18.55, 02.05 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Ìàòè-
é-ìà÷óõà". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.20 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.55,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.30 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Çàìîæí³ òà
íåçàì³æí³". 10.30 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Îãîëåí³ òà çíåäîëåí³". 11.30 Õ/ô
"Ñëóæáîâèé ðîìàí" (1). 14.45 "Îäèí
çà âñ³õ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.15 "Êóá - 4". 22.25 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 4". 00.15 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 01.20 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 02.10 Õ/ô "Äâà êàï³òàíè"
(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàí-
íÿ. 07.50 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò. Ïðè-
÷èíà âáèâñòâà - äîíîðñòâî. 09.00
Ïîä³¿. 09.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (äåòåêòèâ) (1).
10.00 Õ/ô "Ôîðìóëà ùàñòÿ" (1). 12.00
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü. Îáåðåæ-
íî: ö³ëèòåë³!" 13.00 Ëþáëþ! ×åêàþ!.
14.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (äåòåêòèâ) (1). 14.45
Îñòàòî÷íèé âåðäèêò. Ïëàñòèêà.
16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 17.00 Ïîä³¿
.17.20 Ïðåì'ºðí³ ñåð³¿! Ò/ñ "Ñë³ä"
(äåòåêòèâ) (1). 18.00 Ïðåì'ºðà! Ò/ñ
"Ïîö³ëóíîê!" (ìåëîäðàìà) (1). 19.00
Ïîä³¿. 19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ïðåì'ºðà! Ò/ñ "Àãåíò"
(1,2 ñåð³¿) (äåòåêòèâ) (1). 21.40 Ò/ñ
"Ñë³ä" (äåòåêòèâ) (1) .23.20 Õ/ô "Ïîä-
â³éíèé ôîðñàæ" (ó ãîë. ðîë³: Â.
Ä³çåëü, Ï.Óîêåð) (Ìåãàõ³ò ùîïîíåä-
³ëêà) (2). 01.25 Õ/ô "Äðàéâ" (òðèëåð)
(1). 03.00 Ïîä³¿. 03.20 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà".

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.00, 16.00 Ñåð³àë "Ìà-
ëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 11.00 Ñåð³àë
"Øïèãóíêà" (1). 11.55 Ñåð³àë "Òà, ùî
ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.50
Áîãèíÿ øîï³íãó .14.55 Ñåð³àë "×åì-
ï³îíêè" (1). 18.10 Ëþáîâ ç ìàéáóò-
íüîãî. 19.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00
Â³òàëüêà. 21.25 Á³éö³âñüêèé Êëóá.
22.25 Ðóñî òóðèñòî. 22.55
Äóðíºâ+1. 23.35 Ñåð³àë "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.05 Âàëºðà TV. 00.40
Òåîð³ÿ çðàäè. 01.35 Òâîþ ìàìó!
02.25 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Ï³äñóì-
êîâèé âèïóñê "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.05
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - "×ÀÑ" . 12:40
-  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
- Äîê/ñ. 14:00 - Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.30 -
"×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15
- Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.25 -
"Ñïîðò ×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 19.50 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 20.00 - Õ/ô. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 - " Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ.
22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 16 ÂÅÐÅÑÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
  12.25 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî
ß. 12.45 Õ/ô "Ëþäèíà ó ôóòëÿð³".
14.10 Ïðàâî íà çàõèñò. 14.30 Òåì-
íèé ñèëóåò. 14.40 Â³êíî â Àìåðèêó.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.30 Æèòòÿ íà ð³âíèõ.
15.35 Õ/ô "Îñòàíí³é äîâ³ä êîðîë³â"
1,2ñ.. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåê-
òèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05
Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 19.30 Àãðî-
News. 19.40 Ñ³ëüðàäà. 19.55 Äî-
ðîñë³ ³ãðè. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.35 Â.Äàíèëåöü òà Â.Ìî¿ñåº-
íêî â Êîáëåâî. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Ôåñòèâàëü ãóìî-
ðó "Óìîðà". 00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Çàïàì'ÿòàé.
03.05 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.00 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 06.45 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 07.00 "ÒÑÍ". 07.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.00 "ÒÑÍ"
.08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 09.00 "ÒÑÍ". 09.05
Ñåð³àë "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäî-
ìó" (1). 10.50 Åëëåí Áàðê³í ³ Êåòð³í
Ê³íåð ó êîìåä³¿ "Êàðà íåáåñíà" (1).
12.55 "Íå áðåøè ìåí³ - 4". 13.55
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.00
Ñåð³àë "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ïðåì'ºðà
íà "1+1". Çàõîïëèâà ìåëîäðàìà
"Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
19.30 "ÒÑÍ". 20.15 Ñåð³àë "Âåëè÷-
íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1).
22.30 "Ãðîø³". 23.35 "ÒÑÍ". 23.50
Áåí Áàðíñ ³ Ò³ëüäà Ñó¿íòîí ó
ô³ëüì³ "Õðîí³êè Íàðí³¿: Ï³äêîðþâà÷
ñâ³òàíêó" (1). 01.50 Ìåëîäðàìà
"×óæ³ ëèñòè" (1). 03.20 "Ìàøà ³ ìî-
äåë³ - 2". 03.45 "Ìàøà ³ ìîäåë³ - 2".
04.10 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ".
05.00 "Ãðîø³".

IÍÒÅÐ
07.05 Õ/ô "Ïåðåâ³ðêà íà êîõàííÿ".
08.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ. 14.00, 04.50
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.40 "Æäè ìåíÿ".
16.50 Ò/ñ "Ïåðøå êîõàííÿ". 17.50
Íîâèíè. 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "ßñì³í".
20.00, 03.20 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Âàíãà". 22.25 Ò/ñ "Çàâæäè ãîâîðè
"Çàâæäè" 9". 00.20 Õ/ô "Âåäìåæàò-
íèê" (2). 02.30 Ä/ô "Åêîëîã³÷íà ïî-
äîðîæ".

 ICTV
06.15, 07.25 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.20
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.30 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.35 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10 Ãîëîâíà ïðîãðàììà.
12.10, 13.00 Ò/ñ "Øòðàôáàò". 12.45
Ôàêòè. Äåíü .18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè" .22.10
×åòâåðòà âåæà. 23.05, 03.10 Ñâî-
áîäà ñëîâà. 01.10 Õ/ô "×åñòü" (2).
02.50 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!". 09.55, 02.55 "Ìîäíèé âèðîê".

 ICTV
06.20, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.25
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.35 Ò/ñ
"Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.25,
16.40 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåç-
ïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.15,
22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.35, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.20
Õ/ô "Á³é ç ò³ííþ" (2). 01.15 Íàâ÷³òü
íàñ æèòèè. 02.05 Ò/ñ "Â³äüîìñüêå
ëåçî". 02.55 Õ/ô "Ïàðàíîðìàëüíå
ÿâèùå" (2). 04.25 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40,
14.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 00.20 Ò/ñ "Õàòíÿ ðî-
á³òíèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10, 23.30
Ò/ñ "ßñì³í". 16.00 "Ó íàø ÷àñ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 00.50 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Ìàòè-é-ìà÷óõà". 22.45
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.20 Í³÷í³ íîâè-
íè.

ÑÒÁ
06.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.55,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.50 Õ/ô "Ñîíöåêðóã" (1).
11.45 Õ/ô "Ñïîêóòà" (1). 13.40 Õ/ô
"Ëåêö³¿ äëÿ äîìîãîñïîäàðîê" (1).
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.25 "Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2".
23.25 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
01.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 02.15
Õ/ô "Äâà êàï³òàíè" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 07.50 Îñòàòî÷íèé âåð-

äèêò. Ïëàñòèêà. 09.00 Ïîä³¿. 09.10
Ò/ñ "Ñë³ä" (äåòåêòèâ) (1) .10.00 Ò/ñ
"Ïðîñòå æèòòÿ" (ìåëîäðàìà) (1,2
ñåð³¿) (1). 12.00 Òîê-øîó "Íåõàé ãî-
âîðÿòü. Îäèí íà îäèí". 13.10 Ò/ñ
"Ñë³ä" (äåòåêòèâ) (1). 14.45 Ïðå-
ì'ºðà! Îñòàòî÷íèé âåðäèêò. Ïîìñòà
äðîñëî¿ ïîêèíóòî¿ äîíüêè. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 17.00 Ïîä³¿. 17.20
Ïðåì'ºðí³ ñåð³¿! Ò/ñ "Ñë³ä" (äåòåê-
òèâ) (1). 18.00 Ïðåì'ºðà! Ò/ñ "Ïî-
ö³ëóíîê!" (ìåëîäðàìà) (1). 19.00
Ïîä³¿. 19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà" .20.00 Ïðåì'ºðà! Ò/ñ "Àãåíò"
(3,4 ñåð³¿) (äåòåêòèâ) (1). 21.40 Ò/ñ

09.00 "ÒÑÍ". 09.05 Ñåð³àë "Ñèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 10.55
Àííà Ñíàòê³íà, Ïàâëî Áàðøàê ³ ²ãîð
Âåðíèê ó äðàì³ "Ïðîöåñ" (1). 15.05
Ñåð³àë "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ïðåì'ºðà
íà "1+1". Çàõîïëèâà ìåëîäðàìà
"Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
19.30 "ÒÑÍ". 20.15 Ñåð³àë "Âåëè÷-
íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1).
22.30 "²ëþç³ÿ áåçïåêè. Ïðîäóêòè
â³÷íî¿ ìîëîäîñò³". 23.35 "ÒÑÍ".
23.50 Êåâ³í Ñïåéñ³ òà Àëëàí Íîðò
ó êîìåä³¿ "Í³÷îãî íå áà÷ó, í³÷îãî íå
÷óþ" (1). 01.45 Ìåëîäðàìà "Çðîá³-
ìî öå ïî-ô³íñüêè" (2). 03.15 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 03.40 "Ìàøà ³ ìîäåë³ -
2".

IÍÒÅÐ
05.30, 22.25 Ò/ñ "Çàâæäè ãîâîðè
"Çàâæäè" 9". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Íîâèíè.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 09.10, 20.30 Ò/ñ "Âàíãà".
11.10, 12.20, 03.25 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.20, 04.45 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.50
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.50 Ò/ñ "Ïåð-
øå êîõàííÿ". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "ßñì³í".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 00.25 Õ/ô "Êð³çü
îáð³é". 02.05 Ä/ô "Åêîëîã³÷íà ïîäî-
ðîæ". 02.55 Ïîäðîáèö³.

 ICTV
06.25, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.30
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.40 Ò/ñ
"Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 ×åòâåðòà âåæà. 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 10.25, 16.35 Ò/ñ "Àãåíò
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.10, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.35, 20.10 Ò/
ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.20, 02.55 Õ/ô "Á³é ç ò³ííþ"
(2).  01.15 Ñòîï-10. 02.10 Ò/ñ
"Â³äüîìñüêå ëåçî". 04.25 Ïðî-
Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ" .08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîäíèé âèðîê".
11.15 "×àñ îá³äàòè!". 11.55 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40, 14.55 "²ñòè-
íà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20, 00.20 Ò/ñ "Õàòíÿ ðîá³òíèöÿ"
.14.15 "Ñë³ä". 15.10, 23.30 Ò/ñ
"ßñì³í". 16.00 "Ó íàø ÷àñ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 00.50 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Âàíãåë³ÿ". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.20 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
05.40 "×óæ³ ïîìèëêè. Ï³äðèâíèê
ïðîòè âîë³". 06.25, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.05, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.45 "Ç³ðêîâå .
èòòÿ. Æèòòÿ ç ÷óæèì îáëè÷÷ÿì".
10.40 "Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2".
13.40 Õ/ô "Îñòàííÿ ðîëü Ð³òè" (1).
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "ÌàñòåðØåô - 3". 00.55 Ò/ñ
"Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.50 Õ/ô "Äâà
êàï³òàíè" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 07.50 Îñòàòî÷íèé âåð-
äèêò. Ïîìñòà äðîñëî¿ ïîêèíóòî¿ äîíü-
êè. 09.00 Ïîä³¿ .09.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (äå-
òåêòèâ) (1). 10.00 Ò/ñ "Ïðîñòå æèò-
òÿ" (ìåëîäðàìà) (3,4 ñåð³¿) (1). 12.00
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü. ×óæà".
13.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (äåòåêòèâ) (1). 14.45
Ïðåì'ºðà! Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
Íåðóõîì³ñòü .16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 17.00 Ïîä³¿ .17.20 Ïðåì'ºðí³
ñåð³¿! Ò/ñ "Ñë³ä" (äåòåêòèâ) (1). 18.00
Ïðåì'ºðà! Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê!" (ìåëîä-
ðàìà) (1). 19.00 Ïîä³¿. 19.20 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00
Ïðåì'ºðà! Ò/ñ "Àãåíò" (5,6 ñåð³¿)
(äåòåêòèâ) (1). 21.40 Ò/ñ "Ñë³ä" (äå-
òåêòèâ) (1). 23.20 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïî-
âåðíåííÿ" (ó ãîë. ðîë³: Ì.Àâåð³í,
Ä.Ðîæêîâ, Â.Òàðàñîâà, Â.Êîò-
ëÿðñüêèé) (53,54,55 ñåð³¿) (äåòåê-
òèâ) (1). 02.10 Ò/ñ "Ïîæåæíèêè
×èêàãî" (21,22 ñåð³¿) (1). 03.30
Ïîä³¿. 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà".

Ò Å Ò
06.30 Òåëåïóçèêè. 07.00 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³-
êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1).

09.00, 16.00 Ñåð³àë "Ìàëåíüê³ òàº-
ìíèö³" (1). 11.00 Ñåð³àë "Øïèãóíêà"
(1). 11.55 Ñåð³àë "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.50 Áîãèíÿ øîï³-
íãó. 14.55 Ñåð³àë "×åìï³îíêè" (1).
18.10 Ëþáîâ ç ìàéáóòíüîãî. 19.00
Ìîäó íàðîäó. 20.00 Â³òàëüêà. 21.25
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 22.25 Ðóñî òó-
ðèñòî. 22.55 Ñåð³àë "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 00.05 Âàëºðà TV. 00.40 Òåîð³ÿ
çðàäè. 01.35 Òâîþ ìàìó! 02.25 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -

Íîâèé Êàíàë

06.15, 13.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30, 08.30,
19.55, 00.15 Ïîãîäà. 09.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.30 Kids Time.
15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00 Øàôà. 17.00
Ãîëîäí³ ³ãðè. 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð.
19.05 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð
Ìàêñ". 22.00 Ñï³âàé, ÿêùî çìîæåø.
23.30 Âåëèê³ ïî÷óòòÿ. 00.20 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.10 Ò/ñ
"Êóï³äîí". 02.00 Ò/ñ "Ð³ççîë³ ³ Àéëñ"
(2). 02.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.45, 04.00 Çîíà íî÷³. 02.50 Ñ.Ïà-
ðàäæàíîâ. Â³äêëàäåíà ïðåì'ºðà.
03.05 Ä³àëîãè Â Ñ³ëüâåñòðîâ. 04.05
Âèùå íåáà. 04.35 ×åðâîíà Çåìëÿ
(Terra Vermelha). 05.05, 05.30 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà.
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14.15 Êðîê äî ç³ðîê. 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.40 Õ/ô "Îñòàíí³é äîâ³ä
êîðîë³â" 3,4ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.10 Ïðî ãîëîâíå. 19.30 Ôîðìóëà
çàõèñòó. 19.40 Þâ³ëåéíà ïðîãðàìà
Â.Á³ëîíîæêà (1÷.). 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Þâ³ëåéíà ïðî-
ãðàìà Â.Á³ëîíîæêà (2÷.). 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Ôåñòèâàëü ãóìî-
ðó "Óìîðà". 00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Çàïàì'ÿòàé.
03.05 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
07.00 "ÒÑÍ". 07.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.00 "ÒÑÍ". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
09.00 "ÒÑÍ". 09.05 Ñåð³àë "Ñèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 11.00 Ñå-
ð³àë "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà
- 3" (1). 13.00 "Íå áðåøè ìåí³ - 4".
14.00 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
15.05 Ñåð³àë "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1).
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ïðå-
ì'ºðà íà "1+1". Çàõîïëèâà ìåëîä-
ðàìà "Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó"
(1). 19.30 "ÒÑÍ". 20.15 Ñåð³àë "Ñêà-
çî÷íàÿ Ðóñü". 21.30 "Ôóòáîë. Ë³ãà
÷åìï³îí³â. "Ðåàë" (Ñîñüºäàä) - "Øàõ-
òàð" (Äîíåöüê)". 23.55 "ÒÑÍ". 00.10
Ò³ëü Øâàéãåð ó áîéîâèêó Óâå Áîë-
ëà "Ôàð êðàé" (3). 02.00 Êîìåä³ÿ
"Âåñ³ëëÿ ìîãî êîëèøíüîãî" (2). 03.30
"Ìàøà ³ ìîäåë³ - 2". 03.55 "Ìàøà ³
ìîäåë³ - 2". 04.20 Ìåëîäðàìà "×óæ³
ëèñòè" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 20.30 Ò/ñ "Âàíãà". 11.10,
12.20, 03.30 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.20,
04.50 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.50
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.50 Ò/ñ "Ïåð-
øå êîõàííÿ". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ
"ßñì³í". 20.00, 03.00 "Ïîäðîáèö³".
00.25 Õ/ô "Ñîííà ëîùèíà" (2).
02.15 Ä/ô "Åêîëîã³÷íà ïîäîðîæ".

"Ñë³ä" (äåòåêòèâ) (1). 23.20 Ò/ñ "Ãëó-
õàð. Ïîâåðíåííÿ" (ó ãîë. ðîë³: Ì.À-
âåð³í, Ä.Ðîæêîâ, Â.Òàðàñîâà,
Â.Êîòëÿðñüêèé) (51,52 ñåð³¿) (äåòåê-
òèâ) (1). 01.20 Õ/ô "Ïîäâ³éíèé ôîð-
ñàæ " (ó ãîë. ðîë³: Â.Ä³çåëü, Ï.Óî-
êåð) (2). 03.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
03.25 Ïîä³¿. 03.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà".

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.00, 16.00 Ñåð³àë "Ìà-
ëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 11.00 Ñåð³àë
"Øïèãóíêà" (1). 11.55 Ñåð³àë "Òà,
ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.50
Áîãèíÿ øîï³íãó. 14.55 Ñåð³àë "×åì-
ï³îíêè" (1). 18.10 Ëþáîâ ç ìàéáóò-
íüîãî. 19.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00
Â³òàëüêà. 21.25 Á³éö³âñüêèé Êëóá.
22.25 Ðóññî òóðèñòî. 22.55 Ñåð³àë
"Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.05 Âàëºðà TV.
00.40 Òåîð³ÿ çðàäè. 01.35 Òâîþ
ìàìó!

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - "×ÀÑ" . 10:55 -  "Ñïîðò ×àñ"
(ïîâòîð). 11.05- Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -  Ò/
ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - "×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 -
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ  . 17.50 -  Ì/
ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î". 21.30 - "×àñ". 22.00 - Ò/
ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.15, 13.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.30 Kids Time.
15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00 Øàôà. 17.00
Ãîëîäí³ ³ãðè. 19.00, 23.55 Ðåïîðòåð.
19.05 Àáçàö! 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð
Ìàêñ". 22.00 Çíàéòè Êðàéíüîãî.
23.15 Âåëèê³ ïî÷óòòÿ. 00.05 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.00 Ò/ñ
"Êóï³äîí". 01.50 Ò/ñ "Ð³ççîë³ ³ Àéëñ"
(2). 02.30, 03.05, 04.00 Çîíà íî÷³.
02.35 Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³. 03.10
Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³ (Ô³ëüì Äðó-
ãèé). 04.05 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè.
Ïàñòêà.

ÑÅÐÅÄÀ, 18 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

09.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíà-
ìè. 10.00 Âñòóïíå ñëîâî Ïðåì'ºð-
Ì³í³ñòðà Óêðà¿íè íà çàñ³äàíí³ óðÿ-
äó. 10.20 Êîíòðîëüíà ðîáîòà. 10.55
Êíèãà.ua. 11.30 Äí³ êèòàéñüêîãî òå-
ëåáà÷åííÿ â Óêðà¿í³. Ä/ô "Ãîðîáè-
íå ãí³çäî íà äåðåâ³". 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15 Ôîðìóëà
çàõèñòó. 12.25 Äí³ êèòàéñüêîãî òå-
ëåáà÷åííÿ â Óêðà¿í³. Ä/ô "Ëÿëüêè
òà ³ãðàøêè". 12.50 Ò/ñ "Çëî÷èí ç áà-
ãàòüìà íåâ³äîìèìè" 4,5ñ. 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.45 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
16.35 Äí³ êèòàéñüêîãî òåëåáà÷åííÿ

â Óêðà¿í³. Õ/ô "Çàêîõàéìîñü!" 18.10
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.55 Ïðî ãîëîâíå.
19.25 Êðèâå äçåðêàëî. 20.50 Ìåãà-
ëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.35 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45 Êðèâå äçåð-
êàëî. 22.40 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîá-
ëåâî. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî.

Êàíàë «1+1»
07.00 "ÒÑÍ". 07.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.00 "ÒÑÍ". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
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    (íà 16.09.2013 - 22.09.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

"Âiêíà-Íîâèíè". 19.00 "Õ-Ôàêòîð -
4". 22.25 Õ/ô "Ä³â÷àòà" (1). 00.25
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 4". 02.05 Õ/ô
"Ñíè" (2).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
10.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (ó ãîë.ðîë³: ²âàí
Îõëîáèñò³í) (82,83 ñåð³¿) (êîìåä³ÿ)
(1). 11.00 Ïðåì'ºðà! 1 çà 100 ãîäèí.
12.00 Õ/ô "Äîãîðè äðèãîì" (ðîìàí-
òè÷íà êîìåä³ÿ) (1). 14.10 Ëþáëþ!
×åêàþ! 15.10 Õ/ô "Ãîðîáåíÿ" (ìåëîä-
ðàìà) (1). 17.10 Ïðåì'ºðà! Ò/ñ "Ïðî-
ñòå æèòòÿ" (ìåëîäðàìà) (9,10 ñåð³¿)
(1). 19.00 Ïîä³¿. 21.30 Õ/ô "Íàðå÷å-
íà ìîãî íàðå÷åíîãî" (ìåëîäðàìà)
(1). 23.30 Õ/ô "Ïîö³ëóíêè ïðîïàùèõ
ÿíãîë³â" (ó ãîë. ðîë³ ª.Ñ³ä³õ³í, Ë.Òîë-
êàë³íà) (äåòåêòèâ) (2). 01.35 Ò/ñ
"Çâ³ðîá³é - 2 " (19,20,21 ñåð³¿) (äå-

òåêòèâ) (1). 03.50 Ïîä³¿. 04.10 Ò/ñ
"Àãåíò" (6 ñåð³ÿ) (äåòåêòèâ) (1).

Ò Å Ò
07.10 Ì/ñ "Åñê³ìîñêà" (1). 07.35
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçè-
êè. 08.35 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä"
(1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40
Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/
ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1). 11.05 Ì/ñ "Á³ëêà
òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà"
(1). 11.25 Ì/ô "Ãëàä³àòîðè Ðèìó" (1).
13.20 Îáåðåæíî, ä³òè!. 14.20 Îäíà
çà âñ³õ. 14.45 Ì/ô "Ìîíñòðè íà
îñòðîâ³ 3D" (1). 16.35 Ì/ô "Àðòóð ³
â³éíà äâîõ ñâ³ò³â" (1). 18.35 Õ/ô
"Íåçâè÷àéí³ ïðèãîäè Àäåëü Áëàí-
Ñåê" (2). 20.45 Â³òàëüêà. 22.00
Ï³âäåííå Áóòîâî. 23.00 Õ/ô "Ùå-
ëåïè 3D" (2). 00.50 Õ/ô "Òðîöüêèé"
(2).

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:05 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - Ì/ô.
10:30 -  "×àñ". 10:55 -  "Ñïîðò ×àñ".
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - "Òî÷êà çîðó"
(ïîâòîð) . 12:00 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -  Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/
ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Õ/
ô. 18.30 - "Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 19:00
- "×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 20:05 -  Ò/ñ.
21:30 - "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô . 01:20 - Í³÷
ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
08.10 Ìÿñîðóïêà. 09.10 Óðàëüñüê³
ïåëüìåí³. 10.55 Øóðî÷êà. 12.00
Ðóä³. 13.00 Çíàéäè Êðàéíüîãî. 14.15
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 18.00 Ì/ô "Êóíã-ôó
Ïàíäà". 19.55 Õ/ô "Õðîí³êè Íàðí³¿:
Ëåâ, ×àêëóíêà ³ ×àð³âíà øàôà".
22.50 Õ/ô "Àäâîêàò äèÿâîëà" (2).
01.45 Õ/ô "Âèõîâàííÿ ïî÷óòò³â" (2).
03.15, 04.20 Çîíà íî÷³. 03.20 ²âàí
Ìàçåïà. 04.25 Áîãäàí Õìåëüíèöü-
êèé. 04.55 Îñòàíí³ ëèöàð³. 05.10,
05.40 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.

ÍÅÄ²Ëß, 22 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

13.40 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 14.30
Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ. 15.25 Ïî-
ãîäà. 15.30 ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ?.
16.35 Êðèâå äçåðêàëî. 18.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 18.55 Ïëÿæíèé
ôóòáîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó. ÎÀÅ -
²ñïàí³ÿ. 20.30 Ìè õî÷åìî, ùîá âè
çíàëè. 20.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò.
20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.45 Ôåñòèâàëü
ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00 Åðà á³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèê-
ëèê. 23.55 Òîê-øîó "Äðóæèíà".
01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 02.00 Ñëî-
âî ðåã³îíàì .02.10 Ãîëîâíèé àðãó-
ìåíò. 02.20 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À
äî ß. 02.40 ßê öå? 03.00 Êíèãà.ua.

 Êàíàë «1+1»
06.05 Íåéìîâ³ðí³ ïðèãîäè ó ô³ëüì³
"Äåë³éñüêå ñàôàð³/Áðàòâà ³ç
äæóíãë³â" (1). 07.50 Ìàð³÷÷èí
ê³íîçàë. Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10
"Ðåìîíò +". 09.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-
çàáàâà". 10.00 Ìóëüòô³ëüì (1). 11.00
"Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì - 2". 12.00
"Ñìàêóºìî". 12.30 "Ø³ñòü êàäð³â".
13.00 Ì³øåëü Ìåðñüº ³ Ðîáåð
Îññåéí ó ìåëîäðàì³ "Íåâãàìîâíà

"Ïîäðîáèö³". 20.30 "Øóñòåð Live"
00.40 Õ/ô "Ó áåçîäí³ îêåàíó". 03.05
Ä/ô "Äèâíà ñïðàâà. Òåîðåìà ñóä-
íîãî äíÿ".

 ICTV
05.15 Ñâ³òàíîê. 06.15, 07.30 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.20 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.30 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.35 Ç³ðêà YouTube. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.25, 16.40 Ò/ñ
"Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.15, 22.10 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.10
Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 23.35 Ìàêñèìóì â Óê-
ðà¿í³. 00.00 Õ/ô "Á³é ç ò³ííþ-2: Ðå-
âàíø" (2). 01.40 Õ/ô "Ëîâåöü ñí³â"
(2). 03.50 Ò/ñ "Â³éñüêîâèé øïèòàëü".
04.35 Ïðî-
Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï-
³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðî-
âî!". 09.55
"Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15
"×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷-
êà!". 12.40,
14.55 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷".
13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20 Ò/
ñ "Õàòíÿ ðîá³-
òíèöÿ". 14.15
"Ñë³ä". 15.10
"Çà ³ ïðîòè".
Òîê-øîó. 16.00
"×åêàé íà ìåíå". 17.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 17.45 "Ëþäèíà ³ çàêîí". 18.55
"Ïîëå ÷óäåñ". 20.00 "×àñ". 20.30
"Âåæà". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.45 Õ/ô "Êðèì³íàëüíèé òàëàíò".
02.25 Õ/ô "Æèòòÿ, ³ ñëüîçè, ³ ëþ-
áîâ". 04.05 "Äîêè âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
05.20 "×óæ³ ïîìèëêè. Ðîá³í Ãóä ç
âåëèêî¿ äîðîãè". 06.50 Õ/ô "Ìóæè-
êè!.." (1). 08.45, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.10 Õ/ô "Îñî-
áèñòå æèòòÿ ë³êàðÿ Ñåë³âàíîâî¿" (1).
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 00.10 "Êóá - 4".
01.40 Õ/ô "Äâà êàï³òàíè" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
10.00 Ò/ñ "Ïðîñòå æèòòÿ" (ìåëîäðà-
ìà) (7,8 ñåð³¿) (1). 12.00 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü. Êóáèíñüêèé òðè-
êóòíèê". 13.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (äåòåêòèâ)
(1). 14.45 Ïðåì'ºðà! Îñòàòî÷íèé
âåðäèêò. Ñï³âðîá³òíèöòâî øâèäêî¿ ³
ïîõîðîííîãî áþðî. 16.00 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 17.00 Ïîä³¿. 17.20 Ïðåì'ºðí³
ñåð³¿! Ò/ñ "Ñë³ä" (äåòåêòèâ) (1). 18.00
Ïðåì'ºðà! Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê!" (ìåëîä-
ðàìà) (1). 19.00 Ïîä³¿. 19.20 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ
"Ñë³ä" (äåòåêòèâ) (1). 22.40 Ïðå-
ì'ºðà! Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå â³éíè - 7"
(13,14,15,16 ñåð³¿) (äåòåêòèâ) (2).
02.15 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 02.40
Ïîä³¿.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 09.00, 16.00 Ñåð³àë
"Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 11.00 Ñåð-
³àë "Øïèãóíêà" (1). 11.55 Ñåð³àë
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.50 Ñåð³-
àë "×åìï³îíêè" (1). 18.10 Ó ÒÅÒà
ïàðà. 19.00 ²êîíà ñòèëþ. 20.00
Â³òàëüêà. 21.25 Á³éö³âñüêèé Êëóá.
22.25 Ðóñî òóðèñòî. 22.55 Ñåð³àë
"Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.05 Âàëºðà TV.
00.40 Òåîð³ÿ çðàäè. 01.35 Òâîþ
ìàìó! 02.25 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - "×ÀÑ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 -
Ò/ñ. 12.00 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - "×ÀÑ". 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ì/ô. 14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ".
14:30 - "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 -
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîê/ñ. 17.50 - Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ. 19:00
-  "×ÀÑ" . 19:25 - "Ñïîðò ×àñ". 19:30
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
20.00 -"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð).
20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
- "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 21:55 - "Ñïîðò ×àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ . 22:55 -
Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
 09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00,
18.00, 21.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20,
14.25 Kids Time. 15.00 Ò/ñ "Äðóç³".
16.00 Øàôà. 17.00 Ãîëîäí³ ³ãðè.
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 19.05 Àá-
çàö! 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð Ìàêñ". 22.00
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.05 Âåëèê³ ïî-
÷óòòÿ. 00.15 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï-

â³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.30 "Êî-
õàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 11.25 Õ/
ô "Àáîíåíò òèì÷àñîâî íåäîñòóïíèé"
(1). 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00, 22.40 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ -
3". 01.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).
01.50 Õ/ô "Äâà êàï³òàíè" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
14.45 Ïðåì'ºðà! Îñòàòî÷íèé âåð-
äèêò. Ï³äïàë çàðàäè âèïëàòè ñòðà-
õîâêè. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 17.00
Ïîä³¿. 17.20 Ïðåì'ºðí³ ñåð³¿! Ò/ñ
"Ñë³ä" (äåòåêòèâ) (1). 18.00 Ïðå-
ì'ºðà! Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê!" (ìåëîäðà-
ìà) (1). 19.00 Ïîä³¿ .19.20 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ïðåì'ºðà!
Ò/ñ "Àãåíò" (7,8 ñåð³¿) (äåòåêòèâ) (1).
21.40 Ò/ñ "Ñë³ä" (äåòåêòèâ) (1). 23.20
Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ" (ó ãîë.
ðîë³: Ì.Àâåð³í, Ä.Ðîæêîâ, Â.Òàðà-
ñîâà, Â.Êîòëÿðñüêèé) (56,57,58
ñåð³¿) (äåòåêòèâ) (1). 02.10 Ò/ñ "Ïî-
æåæíèêè ×èêàãî" (23,24 ñåð³¿) (1).
03.30 Ïîä³¿. 03.50 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà".

Ò Å Ò
 09.00, 16.00 Ñåð³àë "Ìàëåíüê³ òàº-
ìíèö³" (1). 11.00 Ñåð³àë "Øïèãóíêà"
(1). 11.55 Ñåð³àë "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.50 Áîãèíÿ øîï³-
íãó. 14.55 Ñåð³àë "×åìï³îíêè" (1).
18.10 Ëþáîâ ç ìàéáóòíüîãî. 19.00
Ìîäó íàðîäó. 20.00 Â³òàëüêà. 21.25
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 22.25 Ðóñî òó-
ðèñòî. 22.55 Ñåð³àë "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 00.05 Âàëºðà TV. 00.40 Òåîð³ÿ
çðàäè. 01.35 Òâîþ ìàìó!. 02.25 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ".
10.55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - " Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/
ñ. 13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ" (ïî-
âòîð). 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ. 17:50 - Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ. 19:00 -
"×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50
- ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 20.00
-Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30 -
"×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50
- Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.15, 13.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá".
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00,
21.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20, 14.30
Kids Time. 15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00
Øàôà. 17.00 Ãîëîäí³ ³ãðè. 19.00,
00.05 Ðåïîðòåð. 19.05 Àáçàö! 20.00
Ò/ñ "Ñóïåð Ìàêñ". 22.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 23.00 Âåëèê³ ïî-
÷óòòÿ. 00.15 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàì-
ï³ðà" (2). 01.10 Ò/ñ "Êóï³äîí". 02.00
Ò/ñ "Ð³ççîë³ ³ Àéëñ" (2). 02.40 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 02.45, 03.35,
04.30 Çîíà íî÷³. 02.50, 03.40 Óê-
ðà¿íö³ Â³ðà. 04.35 Ñê³ôè (ñâ³ä÷åí-
íÿ ³ âåðñ³¿). 04.50 Ñê³ôè.

Ï’ßÒÍÈÖß, 20 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 13.20 Õ/ô "Êóòóçîâ". 15.00 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.25 Õ/ô "Ìîëîäà ãâàð-
ä³ÿ". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåê-
òèâà. 18.50 Ïëÿæíèé ôóòáîë. ×åì-
ï³îíàò ñâ³òó. ²ñïàí³ÿ - ÑØÀ. 20.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 20.40 Ïðî ãîëîâ-
íå.21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.35 Ôîëüê-music. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Óìîðà". 00.20 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.05 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.05 Çàïàì'ÿ-
òàé.

   Êàíàë «1+1»
11.00 Ñåð³àë "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 3" (1). 13.00 "Íå áðåøè
ìåí³ - 4". 14.00 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 15.00 Ñåð³àë "Òèñÿ÷à ³ îäíà
í³÷" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ïðåì'ºðà íà "1+1". Çàõîïëè-
âà ìåëîäðàìà "Cèëà. Ïîâåðíåííÿ
äîäîìó" (1). 19.30 "ÒÑÍ". 20.15 "Ñêà-
çî÷íàÿ Ðóñü". 21.00 "Õî÷ó â ÂÈÀã-
ðó". 23.20 Ìå´´³ Äæèëëåíõîë ³ Ðó-
ïåðò Åâåðåòò ó êîìåä³¿ "Äîðîñë³
³ãðàøêè" (2). 01.20 Ðàññåëë Êðîó òà
Åë³çàáåò Áåíêñ ó äðàì³ "Òðè äí³ íà
âòå÷ó" (2)

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Çàâæäè ãîâîðè "Çàâæäè"
9". 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Âàíãà". 11.10, 12.20 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.50
Ò/ñ "Ïåðøå êîõàííÿ". 18.00, 03.55
Õ/ô "Âàëüñ-Áîñòîí". 20.00, 02.35

"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ" .
11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ. 11:50 -
Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/
ñ . 14:00 -  Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ". 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñ. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -
Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ" . 19:25 -  "Ñïîðò
×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 20.00 - Äîê/ñ . 20.45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà â 10-
êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 21.55 -  "Ñïîðò ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22.50 -
Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.15, 13.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.35 Kids Time.
15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00 Øàôà. 17.00
Ãîëîäí³ ³ãðè. 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð.
19.05 Àáçàö! 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð
Ìàêñ". 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
23.05 Âåëèê³ ïî÷óòòÿ. 00.20 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.10 Ò/ñ
"Êóï³äîí". 02.00 Ò/ñ "Ð³ççîë³ ³ Àéëñ"
(2). 02.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.45, 03.45 Çîíà íî÷³. 02.50 Òá ïðî
ÒÁ. 03.20, 03.35 Ìîº ñåðöå íîæàìè
ïðîéìàº.

×ÅÒÂÅÐ, 19 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

11.00 Ñåð³àë "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 3" (1). 13.00 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 4". 14.00 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 15.05 Ñåð³àë "Òèñÿ÷à ³ îäíà
í³÷" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ïðåì'ºðà íà "1+1". Çàõîïëè-
âà ìåëîäðàìà "Cèëà. Ïîâåðíåííÿ
äîäîìó" (1). 19.30 "ÒÑÍ". 20.15
Ñåð³àë "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 3" (1). 22.30 "Êîõàííÿ áåç
êîðäîí³â". 00.05 "ÒÑÍ"
00.20 Àë³ñ³ÿ Ñ³ëüâåðñòîóí ³ Êð³ñòåí
Ð³òòåð ó êîìåä³¿ "Âàìï³ðêè" (3).
02.05 "Ìàøà ³ ìîäåë³ - 2". 02.30
"Ìàøà ³ ìîäåë³ - 2". 02.55 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå".

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05 "ÒÑÍ". 06.45 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
07.00 "ÒÑÍ". 07.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.00 "ÒÑÍ". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
09.00 "ÒÑÍ". 09.05 Ñåð³àë "Ñèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 11.00 Ñå-
ð³àë "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà
- 3" (1). 13.00 "Íå áðåøè ìåí³ - 4".
14.00 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
15.05 Ñåð³àë "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1).
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ïðå-
ì'ºðà íà "1+1". Çàõîïëèâà ìåëîä-
ðàìà "Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó"
(1). 19.30 "ÒÑÍ". 20.15 Ñåð³àë "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1).
22.30 "Êîõàííÿ áåç êîðäîí³â". 00.05
"ÒÑÍ". 00.20 Àë³ñ³ÿ Ñ³ëüâåðñòîóí ³
Êð³ñòåí Ð³òòåð ó êîìåä³¿ "Âàìï³ðêè"
(3). 02.05 "Ìàøà ³ ìîäåë³ - 2". 02.30
"Ìàøà ³ ìîäåë³ - 2". 02.55 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå".

IÍÒÅÐ
05.30, 22.25 Ò/ñ "Çàâæäè ãîâîðè
"Çàâæäè" 9". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Íîâèíè.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 09.10, 20.30 Ò/ñ "Âàíãà".
11.10, 12.20, 03.35 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì"
.13.20, 04.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.50
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.50 Ò/ñ "Ïåð-
øå êîõàííÿ". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "ßñì³í".
20.00, 03.05 "Ïîäðîáèö³". 00.25 Õ/ô
"Â³ðòóàëüí³ñòü" (2). 02.15 Ä/ô "Åêî-
ëîã³÷íà ïîäîðîæ".

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.45 Ò/ñ
"Òàêñ³". 07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.50
Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-
êè. 10.25, 16.30 Ò/ñ "Àãåíò íàö³î-
íàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.05, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.25, 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Á³é ç ò³ííþ-2: Ðå-
âàíø" (2). 01.05 Íåñåêðåòí³ ôàéëè.
01.55 Ò/ñ "Â³äüîìñüêå ëåçî". 02.45
Õ/ô "Á³é ç ò³ííþ" (2). 04.10 Ïðî-
Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40,
14.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 00.20 Ò/ñ "Õàòíÿ ðî-
á³òíèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10, 23.30
Ò/ñ "ßñì³í". 16.00 "Ó íàø ÷àñ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 00.50 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ"
.20.30 Ò/ñ "Âàíãåë³ÿ". 22.45 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.20 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
05.25 "×óæ³ ïîìèëêè. Æåðòâè âåñ-
³ëüíîãî ïåðñíÿ". 06.10, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 07.50, 18.20 "Íåéìî-

³ðà" (2). 01.10 Ò/ñ "Êóï³äîí". 02.00
Ò/ñ "Ð³ççîë³ ³ Àéëñ" (2). 02.40, 04.45
Çîíà íî÷³. 02.45 Áîãäàí Õìåëüíèöü-
êèé. 04.50 Ðàéñüê³ ñàäè ãåòüìàíà
Ñàãàéäà÷íîãî.

ÑÓÁÎÒÀ, 21 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

11.30 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 12.25 Â
ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 13.25 Çîëîòèé
ãóñàê. 13.50 Êðèâå äçåðêàëî. 15.40
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ ðîêó. 17.10 Óêðà¿-
íñüêà ï³ñíÿ.17.55 Áåç öåíçóðè.
18.25 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè.
Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Øàõòàð" (Äîíåöüê) -
"Âîðñêëà" (Ïîëòàâà). 19.20 Â ÏÅ-

ÐÅÐÂ²: Ïîãîäà. 20.30 Ñëîâî ðåã³î-
íàì. 20.40 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 20.50
Ìåãàëîò. 20.55 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ .21.25
Ïëÿæíèé ôóòáîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó.
Óêðà¿íà - Áðàçèë³ÿ. 22.50 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Ô³ëüì-êîí-
öåðò "Ã.Õàçàíîâ. Ï'ÿòü ãðàíåé óñï-
³õó" . 00.40 Äîê. ô³ëüì "Éîãî çâàëè
Ä³äîì". 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.40
"Íàùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà
Ê.Ãíàòåíêîì. 02.45 Õ³ò-ïàðàä "Íà-
ö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 03.55 Êàðàîêå äëÿ äî-
ðîñëèõ.

Êàíàë «1+1»
12.05 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ".
13.20 "Êîõàííÿ áåç êîðäîí³â". 15.10
"Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 15.50 "Õî÷ó â
ÂÈÀãðó". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà -
4". 19.30 "ÒÑÍ". 20.00 Ê³àíó Ð³âç ³
Äæåíí³ôåð Êîííåëë³ â òðèëåð³
"Äåíü, êîëè çåìëÿ çóïèíèëàñü" (1).
22.15 Ì³øåëü Ìåðñüº ³ Ðîáåð Îñ-
ñåéí ó ìåëîäðàì³ "Íåâãàìîâíà
Àíæåë³êà" (1). 00.05 Ñèëüâ³ÿ
Êð³ñòåëü ó ìåëîäðàì³ "Åìàíóåëü"
(3). 01.50 Ìå´ã³ Äæèëëåíõîë ³ Ðó-
ïåðò Åâåðåòò ó êîìåä³¿ "Äîðîñë³
³ãðàøêè" (2). 03.25 Ðàññåëë Êðîó ³
Åë³çàáåò Áåíêñ ó äðàì³ "Òðè äí³ íà
âòå÷ó" (2). 05.30 "ÒÑÍ".

IÍÒÅÐ
05.30 "Øóñòåð Live". 09.25 "Âñå äëÿ
ìàìè". 09.55 Ä/ô "Ñîô³ÿ Ðîòàðó:
ñåêðåòè ¿¿ óñï³õó". 11.00 Ò/ñ
"Ñ³ëüñüêèé ðîìàíñ". 15.00, 02.25 Ò/
ñ "Øëþá çà çàïîâ³òîì". 18.00, 20.30,
04.45 Õ/ô "Ãåíåðàëüñüêà íåâ³ñòêà".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 22.30 Âåëèêèé
áîêñ. Ìàêñ Áóðñàê vs. Í³ê Áëåê-
âåëë. 00.05 Õ/ô "Áîìæ".  01.55 Ïîä-
ðîáèö³.

ICTV
06.25 Êîçèðíå æèòòÿ . 06.55 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè"08.50 Ç³ðêà
YouTube
10.00 Äà÷à. 10.45 Êâàðòèðíå ïè-
òàííÿ. 11.45 Íàøà Russia. 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.00, 20.00 Ò/ñ
"Ñïåöíàç". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
22.05 Õ/ô "Á³é ç ò³ííþ-3: Îñòàíí³é
ðàóíä". 00.50 Õ/ô "Á³é ç ò³ííþ-2:
Ðåâàíø" (2). 03.10 Ò/ñ "Â³éñüêîâèé
øïèòàëü".

ÎÐÒ
07.30 "Ñì³õîâèíêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
07.55 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
08.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.55 "Øèïè á³ëèõ òðîÿíä".
11.15 "²äåàëüíèé ðåìîíò". 12.10 Õ/
ô "Øåðëîê Õîëìñ ³ äîêòîð Âàòñîí".
14.55 "Á³ëèé ïòàõ". Êîíöåðò Îëåíè
Âàºíãè. 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.15
"Âåñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 18.10 "Óãà-
äàé ìåëîä³þ". 18.40 "Õâèëèíà ñëà-
âè. Øëÿõ íà Îë³ìï!" 20.00 "×àñ".
20.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.10
"Âñòèãíóòè äî îï³âíî÷³". 23.10 Õ/ô
"Êîõàííÿ ç ïåðåøêîäàìè". 01.10 Õ/
ô "Îêñàìèòîâèé ñåçîí". 02.55 Õ/ô
"¯õàëè â òðàìâà¿ ²ëüô ³ Ïåòðîâ".
04.00 "Ïîëå ÷óäåñ".

ÑÒÁ
005.55 "Íàø³ óëþáëåí³
ìóëüòô³ëüìè: Òàéíà òðåòüåé
ïëàíåòû" (1). 06.45 Õ/ô "Ñ³ì íÿíüîê"
(1). 08.05 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
09.05 "¯ìî âäîìà". 10.10 "Çâàæåí³
òà ùàñëèâ³ - 3". 14.55, 18.15
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 18.00, 22.00

Àíæåë³êà" (1). 15.10 Îëüãà
Ïàâëîâåöü ³ Äåíèñ Ìàòðîñîâ ó
äðàì³ "Çîçóëÿ" (1). 19.30 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 20.15 "Âåëèêèé
ïåêàðñüêèé òóðí³ð". 22.00 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 23.05 "Ùî? äå? êîëè? 2".
00.10 Àðãóìåíò ê³íî ïðåäñòàâëÿº :
Äàñò³íà Ãîôôìàíà ³ Ìåð³ë Ñòð³ï ó
äðàì³ "Êðàìåð ïðîòè Êðàìåðà" (1).
02.20 Ê³àíó Ð³âç ³ Äæåíí³ôåð
Êîííåëë³ â òðèëåð³ "Äåíü, êîëè
çåìëÿ çóïèíèëàñü" (1). 03.55 "ÒÑÍ-
òèæäåíü".

IÍÒÅÐ
06.05 Õ/ô "Ãåíåðàëüñüêà íåâ³ñòêà".
07.45 Âåëèêèé áîêñ. Ìàêñ Áóðñàê
vs. Í³ê Áëåêâåëë. 09.25 "Øêîëà äîê-
òîðà Êîìàðîâñüêîãî". 10.00 "Îðåë
³ Ðåøêà. Íàçàä ó ÑÐÑÐ". 11.00
"Ë³òíÿ êóõíÿ". 12.00, 01.15 Õ/ô "Íå-
³äåàëüíà æ³íêà". 14.00 Ò/ñ "Øëþá
çà çàïîâ³òîì 2: Ïîâåðíåííÿ Ñàíä-
ðè". 18.00 Õ/ô "Âåçó÷à". 20.00, 04.25
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ ç ª. Êèñåëüî-
âèì". 21.30 Ò/ñ "Ëþáà. Ëþáîâ".
02.45 Õ/ô "Áîìæ".

 ICTV
11.00 Êîçèðíå æèòòÿ. 11.30 Ìàêñè-
ìóì â Óêðà¿í³. 12.10 Äèâèòèñÿ
óñ³ì!. 13.10 Õ/ô "×îòèðè òàêñèñòè ³
ñîáàêà-2" .16.00 Õ/ô "Á³é ç ò³ííþ-3:
Îñòàíí³é ðàóíä". 18.45 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 19.55 Íàøà Russia. 21.00 Ãî-
ëîâíà ïðîãðàììà. 23.00 Õ/ô "Ïî-
âåðíåííÿ â À" (2). 01.20 Õ/ô "Ëî-
âåöü ñí³â" (2). 03.35 Ò/ñ "Â³éñüêî-
âèé øïèòàëü".

ÎÐÒ
05.35 Õ/ô "×óäîâèé õàðàêòåð".
07.05 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí". 07.40
"Ñì³õîâèíêè. Ï³í-êîä". 07.55 "Çäî-
ðîâ'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè".
09.35 "Äîêè âñ³ âäîìà". 10.30 "Ôà-
çåíäà". 11.15 Ò/ñ "Ñèí³ íî÷³". 13.30
"ªðàëàø". 13.45 "ª ò³ëüêè ìèòü...".
15.45 "Âàíãà". 16.50 "Ëüîäîâèêîâèé
ïåð³îä". 20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ".
21.00 "Íàäáàííÿ Ðåñïóáë³êè: ²ðèíà
Àëëåãðîâà". 23.15 Õ/ô "ªãåð". 01.15
Ò/ñ "Çàìîðîæåíà ïëàíåòà". 02.05 Õ/
ô "Ñêàðá".

ÑÒÁ
05.30 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè:
Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî" (1). 06.25
Õ/ô "Ðîç³ãðàø" (1). 08.05 "¯ìî âäî-
ìà". 09.10 "Êàðàîêå íà  Ìàéäàí³"
.10.10 "ÌàñòåðØåô - 3". 14.50 "Õ-
Ôàêòîð - 4". 18.00 "Ïðîùåííÿ.
Ñêíèë³â". 20.50 "Îäèí çà âñ³õ". 22.05
Õ/ô "Êàì³ííèé ã³ñòü" (1). 00.10 Õ/ô
"Ëàá³ðèíòè êîõàííÿ" (2). 01.50 Õ/ô
"Ïàðàñîëüêà äëÿ ìîëîäÿò" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
 14.00 Ïðåì'ºðà! Ò/ñ "Ïðîñòå æèòòÿ"
(ìåëîäðàìà) (13,14,15,16 ñåð³¿) (1).
18.00 Ïðåì'ºðà! Õòî ã³äíèé
á³ëüøîãî? 19.00 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00
Ò/ñ "²íòåðíè" (ó ãîë.ðîë³: ²âàí
Îõëîáèñò³í) (161,162 ñåð³¿) (êîìåä³ÿ)
(1). 21.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (ó ãîë.ðîë³:
²âàí Îõëîáèñò³í) (86,87,88ñåð³¿)
(êîìåä³ÿ) (1). 22.30 Ïðåì'ºðà!
Comedy Woman. 23.30 Âåëèêèé
ôóòáîë. 01.15 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè
- 7" (13,14,15 ñåð³¿) (äåòåêòèâ) (2).
03.35 Ïîä³¿ òèæíÿ.

Ò Å Ò
 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40
Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/
ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1). 11.00 Ì/ô "Ìîíñò-
ðè íà îñòðîâ³ 3D" (1). 12.50 Ì/ô
"Àðòóð ³ â³éíà äâîõ ñâ³ò³â" (1). 14.50
Õ/ô "Íåçâè÷àéí³ ïðèãîäè Àäåëü
Áëàí-Ñåê" (1). 17.10 Îäíà çà âñ³õ.
18.10 Ìîäó íàðîäó. 20.00 Â³òàëü-
êà. 22.00 Ï³âäåííå Áóòîâî. 23.00
Õ/ô "Ëþáèé Äæîí" (2). 01.10 Õ/ô
"Ùåëåïè 3D" (2). 02.30 Äî ñâ³òàí-
êó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 - "Òîï
Õ³ò 20". 10:30 - "×àñ" . 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/ñ. 16:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 8:30
- Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 -
Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7 äí³â". 21.15
- "Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 22:00 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô . 01.00
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

 15.30 Ì/ô "Êóíã-ôó Ïàíäà". 17.20
Õ/ô "Õðîí³êè Íàðí³¿: Ëåâ, ×àêëóíêà
³ ×àð³âíà øàôà". 20.10 Õ/ô "Õðîí³êè
Íàðí³¿: Ïðèíö Êàñï³àí". 23.10 Õ/ô
"Ãàðîëüä ³ Êóìàð ³äóòü ó â³äðèâ"
.01.00 Õ/ô "Åêñòðàêò" (2). 02.40,
03.35, 04.35 Çîíà íî÷³. 02.45 Çà-
ãóáëåíèé ðàé. 03.40 ×åìï³îí ÷åì-
ï³îí³â. 03.55 Ìàðêî Êðîïèâíèöü-
êèé. 04.40 Ïåðåòâîðåííÿ.
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ОВЕН. Не варто за�
бувати про завершен�
ня давніх справ. Своє�
часний прояв ініціати�

ви на роботі буде сприяти на�
ступному кар'єрному  росту.
Беріть активну участь у
рішенні питань і на роботі, і
вдома.

ТЕЛЕЦЬ. Вас бу�
дуть критикувати з
усіх боків – і найоб�
разливіше, що майже

щоразу критика буде суттє�
вою. Вам доведеться вирішу�
вати проблеми від яких буде
залежати – чи відкриються пе�
ред вами нові можливості.

БЛИЗНЮКИ.  На�
дайте своєму оточен�
ню більше волі в ви�
борі, не давіть своїм

авторитетом. Терпіння пере�
може все. Вам почне талани�
ти у  справах, що вимагають
творчих ініціатив.

РАК. Будьте завбач�
ливі при спілкуванні з
начальством, ваші
знання і компе�

тентність не повинні занадто
різати око начальству. Підйом
вашої працездатності дозво�
лить вам розв'язати багато
проблем і встигнути заверши�
ти намічене.

ЛЕВ. Багато справ,
що хвилюють вас,
благополучно розв'я�
жуться. Виявіть обе�

режність стосовно нових ідей.
Сконцентруйтеся на основ�
ному, і тоді будь�яка перешко�
да буде переборена. У вихідні
вас може очікувати  гучна ком�
панія.

ДІВА. Ви таки
відчуєте силу для но�
вих здійснень. Різно�
манітний  запас ідей

допоможе вам виявити себе
як лідера. У вихідні дні обо�
в'язково  знайдіть час для ста�
рих друзів, бажано – по�

більше.
ВАГИ. Розміряйте

свої сили з реальні�
стю, щоб не почати
падати  від виснажен�
ня. Поринаючи в ро�
боту, не забувайте,
що існують і інші
життєві  сфери, які мо�
жуть зажадати від вас

пильної уваги.
СКОРПІОН . На вас очікують

цікаві події. Вловіть напрямок
вітру змін, щоб по максимуму
не упустити сприятливі мож�

ливості. Залишайте�
ся  чесним перед со�
бою і близькими, і тоді
ніякі слухи не зможуть

ушкодити вам.
СТРІЛЕЦЬ . Важливо збер�

ігати спокій і врівноваженість.
Спостерігайте за плином
життя і не квапте події. Не вар�

то нічого робити на
зло навколишнім, як
сильно б вам цього не
хотілося.

КОЗЕРІГ. Постарайтеся не
загострювати відносин з ко�

легами по роботі, і
тоді ви у всьому буде�
те успішні. У вихідні дні
ваша практичність

буде на висоті, але
побоюйтеся опуститися до
дріб'язковості.

ВОДОЛІЙ. Сприятливо бу�
дувати будь�які плани на най�
ближче  майбутнє. З началь�
ством краще не сперечатися,

навіть якщо дуже хо�
четься.

РИБИ. Тиждень нія�
ких особливих не�

приємностей не обіцяє.
Ваша спостережливість
істотно підвищиться. Очі�
кується багато спілкування,
нових знайомств, важливих
зустрічей і нарад.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 16.09.13 – 22.09.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 27
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 13
     äiâ÷àòîê – 14
     îäðóæèëîñÿ –

27 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè;
ïîìåðëî – 13 îñ³á.

Í. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Батьки вигадують імена для
своїх спадкоємців, аби ті...
вирізнялися з натовпу

Власта КОЛОДИНСЬКА

У Криму батьки�оригінали на�
звали свою дитину... АА�ББ. З
цим ім'ям, яке годиться хіба
що для батарейок та космічних
кораблів, маляті доведеться

«Хрещається раб Божий ААHББ!»
мучитися до 16 років. Тільки
тоді матиме право змінити
його на інше. Хоча навряд чи
піде проти волі батьків, адже
ті є прихильниками вузької
релігійної течії. У строгій по�
корі будуть виховувати і свого
нащадка.

Хтозна, може, дитя і не заз�
нає психологічної травми, адже

"пощастило" з іменем не лише
йому. Цього року малих кримчан
називали Ріанами, Джуліями,
Сабрінами, Кітами, Варінеями та
Олівіями. Серед традиційних
імен популярністю користували�
ся Святослав, Поліна, Анастасія,
Анна, Марія, Ксенія, Михайло,
Микита, Данило, Олександр,
Максим, Артем, Лев та Олена.

Ç ÍÀÃÎÄÈ ÍÎÂÎÃÎ
ÒÂÎÐ×ÎÃÎ ÑÅÇÎÍÓ

Ìóêà÷³âñüêèé äåðæàâíèé ðîñ³éñüêèé äðàìàòè÷íèé
òåàòð ïðèãîñòèâ øàíóâàëüíèê³â  Ìåëüïîìåíè ñïåêòàê-
ëåì çà ï’ºñîþ  ðîñ³éñüêîãî äðàìàòè÷íîãî êëàñèêà Î.Ñó-
õîâî-Êîáèë³íà

«Ñìåðòü  Òàðºëê³íà»— êîìåä³ºþ, ÿêà ââàæàºòüñÿ
çðàçêîì ðîñ³éñüêîãî äðàìàòè÷íîãî ãðîòåñêà. Öåé  ñöå-
í³÷íèé  òâ³ð ñüîãîäí³ çâó÷èòü íàäçâè÷àéíî ñîö³àëüíî
ãîñòðî ³ ùå àêòóàëüí³øå, í³æ â ÷àñè éîãî íàïèñàííÿ.
Êîìåä³ÿ ïîñòàâëåíà ï³ä êåð³âíèöòâîì ãîëîâíîãî îðå-
æèñåðà òåàòðó ªâãåíà Òèùóêà.

Íîâûå ðîññèéñêèå  îð-
äåíà  è ìåäàëè "– Çà ñî-
âåòû óòîïàþùèì" (òðåõ
ñòåïåíåé).

– Ïðèâåò! À òû ïî÷åìó
òàêîé ãðóñòíûé?

– À ÷åãî ðàäîâàòüñÿ…
Ó ìåíÿ ñåãîäíÿ ìóæèê
îäèí äåíüãè îòîáðàë, äà
åùå è çóá âûáèë…

– Äà òû ÷òî! Ãîïíèê êà-
êîé-íèáóäü?

– Äà íåò, äàíòèñò.

– Çäðàâñòâóéòå! Äàéòå
ìíå, ïîæàëóéñòà, äâà áè-
ëåòà â ßëòó.

– Çà÷åì? Íå ñåçîí. Ôåâ-
ðàëü æå óæå. ×òî âû òàì
çàáûëè?

– Ðåáåíêà.

Æåíùèíû, êàê âðåäíûå
ïèùåâûå äîáàâêè – ïî-
ñòîÿííî  èñïîëüçóþò
êðàñèòåëè, àðîìàòèçà-
òîðû è êîíñåðâàíòû.

×åì ðåæå êòî-òî îäèí
îòäàåò ñâîé ñóïðóæåñêèé
äîëã, òåì ÷àùå êòî-òî
äðóãîé âûíóæäåí áðàòü
êðåäèò íà ñòîðîíå.

– Ïî÷åìó òû îïîçäàëà,
äîðîãàÿ?

– ß íå îïîçäàëà, ÿ ðàáî-
òàþ  òóò êðóãëîñóòî÷íî.
È ñîâñåì íå äîðîãàÿ.

– Ó íàñ ñ æåíîé ïðàâèëî
äåíü ÿ ïðîäóêòû ïîêóïàþ,
äåíü – îíà. Âîò è ïîëó÷à-
åòñÿ – äåíü ïüåì, äåíü çà-
êóñûâàåì.

Æåíà ñïðàøèâàåò
ìóæà:

– Ìîíÿ, êòî òàêàÿ
Þëèÿ?

Òû âî ñíå ïîâòîðÿë ýòî
èìÿ.

– À, ýòî êîáûëà. Íà êî-
òîðóþ ÿ ñòàâèë íà ñêà÷-
êàõ.

– Ïîíÿòíî.
Èäè ê òåëåôîíó. Ýòà

êîáûëà çâîíèò.

Çäîðîâå õàð÷óâàííÿ: Êóêóðóäçà
В кукурудзяних зернах міститься збалансована

кількість білків, жирів і вуглеводів. А наявність бага�
тьох мікроелементів і фолієвої кислоти забезпечує
якісне кровотворення.

• Кукурудза корисна для профілактики атероскле�
розу та серцево�судинних захворювань, оскільки
містить 70% ненасичених жирних кислот, що виво�
дять з організму холестерин.

•Значна кількість глютамінової кислоти активізує
обмін речовин в клітинах мозку, запобігає перевтомі
нервової системи.

•  Захищає від онкологічних захворювань — містить
вітамі Е, каротин, а також магній та селен, що

блокують розвиток ракових клітин.
• До складу кукурудзи входять кальцій

та фтор, що сприяють міцності зубів та
ясен, а також сповільнюють процеси ста�
ріння.

•Активізує діяльність печінки, жовч�
ного міхура, підшлункової залози;
дуже корисна людям з різними дис�

функціями цих органів.
• Кукурудзяні рильця (світло�корич�

неві волоски) корисні при гіпертонії.
Вони також знижують рівень цукру в
крові, настоянка з них корисна при цук�

ровому діабеті.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
15 âåðåñíÿ 2013 ð î 12.00 âèñòàâà
äëÿ ä³òåé Ã.Ëèñåíêà «Ê³çîíüêà»
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